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Svensk byrå återigen nominerad i Global Payroll Awards 

PRESSMEDDELANDE 

Lön & HR Bolaget är återigen som enda skandinaviska byrå nominerat i årets upplaga av Global Payroll Award. Årets upplaga av 
tävlingen går av stapeln i Budapest den 23 maj, och den svenska byrån deltar i konkurrens med välkända etablerade bolag från hela 
världen. 

2018 kammade Lön & HR Bolaget hem priset som In-Country Payroll Team of The Year. 

Lön & HR Bolaget är i år nominerat i tre kategorier: In-Country Payroll Provider of the Year, det vill säga bästa nationella löneleverantör, 
In-Country Payroll Team of the Year, ett pris till bästa team inom lönehantering. Dessutom är en av bolagets konsulter nominerade till 
priset Payroll Specialist of the Year, ett personligt pris till de bästa yrkespersonerna.  

Den internationella juryn tittar på faktorer som ekonomisk tillväxt, kundnöjdhet men också hur medarbetarna trivs, och hur effektiv 
byrån är när det gäller exempelvis problemlösning och samarbete.  

- Vinsten från föregående år har gjort att både nationella och internationella bolag fått upp ögonen för oss som möjlig svensk 
samarbetspartner. Vi får många fina förfrågningar gällande våra tjänster inom lön och HR området. Trots vår starka tillväxt har vi inte 
behövt sakna resurser som många övriga av våra branschkollegor. Vem vill inte vara kund eller arbeta hos en världsmästare, säger Anna 
Hammarkvist, VD för Lön & HR Bolaget. 

Lön & HR Bolaget var tidigare en avdelning inom Ekonomibolaget, en byrå inriktad på redovisnings- och skatterådgivningstjänster som 
funnits sedan 2009, men sedan årsskiftet 2017/2018 är det i stället ett eget bolag. Företagsgruppen erbjuder fullservice – allt från 
redovisningstjänster till lönehantering, HR-tjänster och affärsutveckling.  

Tävlingen ordnas varje år av Global Payroll Association, en organisation som arbetar för att utveckla och nätverka löne- och HR-
branschen, och Anna Hammarkvist utsågs 2017 till Global Payroll Manager of the Year vid galan som då hölls i Amsterdam. 

- Det är roligt att Lön & HR Bolaget som är en relativt liten men innovativ byrå nomineras, i konkurrens med stora bolag som 
Microsoft eller PWC. Jag tror att våra framgångar har mycket att göra med att våra kunder inte blir en i mängden, utan får personlig 
kontakt och ett stort engagemang från oss. Vårt mål är att ge kunderna de bästa råden för att växa och utvecklas. I tider då 
digitaliseringen är på allas läppar håller vi fast vid att träffas personligen – det är så vi förstår vad kunderna vill ha, säger Anna 
Hammarkvist. 
 
För mer information, kontakta: 

Anna Hammarkvist  
VD Lön & HR Bolaget 

0733-488 07 88 
anna.hammarkvist@lonhr.se 

Läs mer om nomineringarna och galan här: https://events.globalpayrollassociation.com/gpapayrollawards2019/ 
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