
 

  

Om Dialect  

Dialect levererar it- och telekommunikation till företag. Utöver våra integrerade lösningar och vägledande 

kunskap erbjuder vi ett brett utbud av produkter och tjänster. Lösningarna innefattar bland annat dokument- 

och datatjänster, molntjänster, mötestjänster, installation, support samt mobil- och fast telefoni. Dialect omsatte 

2012 drygt en miljard kronor och har idag över 700 anställda på 60 orter i hela landet. Verksamheten bedrivs dels 

av Dialect AB med en omsättning på ca 600 MSEK och 377 anställda, och dels genom franchisetagare. Läs mer 

om oss på www.dialect.se. 
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Försäljning av tjänster lyfte Dialect AB:s 
omsättning  
Omsättningen i Dialect AB koncernen ökade med 37 procent under 2012 och 
uppgick till 596,6 MSEK. Resultatet före avskrivningar blev 23,1 MSEK. Med 
det trotsade kedjan ett skakigt år för hela telekom-, it- och 
elektronikbranschen. 

Dialect AB:s årsredovisning 2012 publiceras idag på företagets hemsida och visar att 
koncernens satsning på it- och telefonitjänster under året gav goda resultat. 

– Vår resa från produktbolag till tjänstebolag fortsätter. Vi är redan en viktig spelare på 
den växande marknaden för it- och telefonitjänster i Sverige, säger Mats Kraitsik Kalvik, vd 
och koncernchef Dialect AB. 

Viktiga händelser för Dialectkedjan under 2012: 

 Tjänsteförsäljningens andel av den totala marginalen ökade med 10 procent. Idag 
är 70 procent av den totala marginalen hänförlig från försäljning av tjänster.  

 Försäljningen av tjänster och abonnemang ökade och uppgår nu till cirka 35 
procent av den totala omsättningen. 

 Dialect fortsatte växa inom it-lösningar. Dialectkedjan sålde flest E3-licenser av 
Microsoft Office 365 i hela Sverige, inom segmentet små och medelstora företag. 

 Flera nya egna it-tjänster lanserades, bland annat Dialect Körjournal och 
samarbetsportalen Sharepoint från Dialect. 

 Produkt- och tjänsteutvecklingsorganisationen byggdes ut och 
affärsområdesansvariga för it, telefoni, mobilt och fordon rekryterades. 

 Två stora förvärv genomfördes: Telesystem och Mobilgiganten. Nu ingår 18 bolag i 
koncernen. 

 En omfattande ansiktslyftning vad gäller inredning, kundupplevelse och 
fasadskyltning gjordes på 40 av våra 60 kundcenter. 

 

Om några veckor skickas den tryckta årsredovisningen ut till koncernens intressenter. 

 

För information vänligen kontakta: 
Mats Kraitsik Kalvik, vd Dialect AB 
Tel: 010-60 130 10, e-post: mats.kalvik@dialect.se 
Victoria Preger, informationschef Dialect AB 
Tel: 010-60 130 14, e-post: victoria.preger@dialect.se 


