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Informationsteknik förvärvar Visuell Design - ”De bästa i branschen ska jobba med oss”  

 
En av Sveriges ledande leverantörer av anpassade paketlösningar inom ljud-, ljus- och bildteknik, 
Informationsteknik, förvärvar Visuell Design, specialiserade inom programmering, installation, 
service & support.  
 
”Affären ligger helt i linje med den resa vi gör nu för att gå i bräschen och bli branschens thought 

leader. Vi vill att de bästa i branschen ska jobba med oss. Detta innebär att vi nu blir över 60 

kompetenta specialister som kan operera både på hemmaplan och globalt”, berättar Patrik Camp, 

Vd på Informationsteknik. 

 

Just den globala faktorn är en styrka hos Informationsteknik. ”De ingår i PSNI, en global 

branschorganisation som finns i 44 länder. För även om vi har vår bas i Sandviken så har vi flera 

pågående internationella uppdrag. Dessutom är Informationsteknik väldigt erfarna, otroligt 

kompetenta och har ordning och reda”. Tillgången till deras kompetens gör att vi också kan 

resursoptimera i vårt eget närområde på ett helt annat sätt än tidigare” förklarar Lars Hammarlund 

Vd på Visuell Design. 

 

För båda företagen kommer samgåendet innebära många fördelar. Den geografiska täckningen har 

redan innefattat södra Sverige med kontor i Malmö och via Stockholmskontoret har man säkrat 

hela Mälardalen. Nu med kontor i Sandviken täcks hela Gävle/Dala-området samt hela vägen upp 

till Sundsvall och Östersund.   

 

Audiovisuella leveranser i världsklass kräver ständig access till unik spetskompetens. Med större 

organisation och täckning från norr till söder kan Informationsteknik nu erbjuda våra 

medarbetare uppdrag över hela året och löpande tilldela expertis till de orter och projekt som 

behöver aktuellt stöd.  

 

”Det betyder en stor trygghet för båda parter, de här nyckelkompetenserna kan fortsatt 

vidareutveckla sin nischade kunskap och vi kan erbjuda den till alla våra kunder. Att både 

attrahera och kunna behålla personal med spetskompetens är en förutsättning för vår fortsatta 

framgång”, poängterar Magnus Krabbe, Försäljningschef på Informationsteknik.  

 

”Som större spelare kan vi ta oss an allt större projekt för större företag, men även mer omfattande 

och långsiktiga uppdrag inom offentlig sektor för stat, kommun och landsting. Från och med nu 

stärker vi vår position för leverans inom programmering, installation, service och support där våra 

kunder får personlig service oavsett var de sitter”, avslutar Patrik Camp. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Vid frågor om förvärvet kontakta:  

 

Patrik Camp, VD     Magnus Krabbe, Försäljningschef 

Informationsteknik Scandinavia AB   Informationsteknik Scandinavia AB 

patrik.camp@informationsteknik.se   magnus.krabbe@informationsteknik.se 

070-346 63 06   070-346 03 38 

 

Lars Hammarlund, VD  

Visuell Design AB  

lars.hammarlund@visuelldesign.se 

026-24 99 92                                                                    
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