
Qlikgurun Av Andrea Håkansson

bakom 
Vimurs arbetsmetodik 

Vimur är ett konsultbolag som 
specialiserat sig på att hjälpa 
kunder att skapa och utveckla sin 
business intelligence-miljö utifrån 
ett verksamhetsperspektiv. Detta 
har varit en mycket uppskattad 
och lyckad kombination. Hjärnan 
bakom utvecklingsmetodiken är 
Johan Lindell som lärde sig Qlik 
helt på egen hand. Resultatet 
av en omåttlig nyfikenhet är en 
välbalanserad och genomtänkt 
arbetsmetodik skapt för att 
frambringa så stor effekt som 
möjligt. 



En vetgirig och framåt kille var det som 
växte upp i västra Malmö  med sina 
föräldrar, pappa advokat och mamma 
sekreterare på samma firma. Det fanns en 
liten ingenjör i Johan redan som barn och 
ingen blev förvånad när han efter lumpen 
flyttade till Lund och läste kemiteknik. Det 
blev aldrig någon kemikarriär men det var 
på LTH han verkligen förstod att teknik var 
framtiden för honom. 

Nästa karriärsteg för att komma vidare 
inom livsmedelsföretaget var utlandstjänst 
vilket Johan inte var intresserad av. Han 
och hans fru hade precis köpt hus i 
Limhamn och hade ingen lust att bo någon 
annanstans. Johan har alltid haft en stark 
kärlek till arbetarstaden. Lagom storlek, 
enligt honom själv, närheten till Europa 
och möjligheten att ta ett möte i Paris 
och ändå komma hem till middagen. Det 
sistnämnda uppskattade Johan väldigt 
mycket under sin tid på PipeChain, vilket 
blev arbetsplatsen efter Nestlé. 

Johan drogs mer åt teknik och Supply 
Chain-frågor än ledarskap och chefskarriär 
så tjänsten som teknisk produktchef på It-
bolaget i Lund blev ett lyckat nästa steg. 
Där fick han ansvar för funktionaliteten 
i en mjukvara, en mjukvara som styrde 
varuflödet mellan kunder och leverantörer 
samt till viss del i produktion. 

Jag fick en fyratimmarskurs i affärssystemet och 
sen var jag produktionsplanerare. Det tog ett år 
innan polletten ramlade ner och jag förstod 
hur det faktiskt fungerade. ” 

”

- Jobbet var jättebra men Loftahammar 
var ett tråkigt ställe. Det fanns absolut 
ingenting att göra där vilket var 
utmanande när man inte ens fyllt 30.  
Sen var pendlingen ohållbar i längden.   

- Detta var mitt första riktiga jobb och jag 
fick en fyratimmarskurs i affärssystemet 
och sen var jag produktionsplanerare. 
Det var en fantastisk utmaning. Det tog 
ett år innan polletten ramlade ner och 
jag förstod hur det faktiskt fungerade.

- Det var väldigt utmanande och 
intressant arbete. Tjänsten var mer 
eller mindre densamma under de tio 
år jag var där men organisationen 
ändrades oerhört mycket.  Det gick 
från att vara tekniskt utmanande i vissa 
perioder till att vara väldigt kundnära i 
andra.

- Vi gillade att det finns en möjlighet för 
oss att kunna leverera mer långsiktiga 
lösningar. Vi vill inte bara lämna ifrån 
oss en arbetsmetodik utan också ett 

verktyg som realiserar 
arbetsmetodiken.

- Jag kände att mitt jobb på PipeChain 
hade gått i stå och att det var dags att 
gå vidare. Håkan, Per, Jonas och jag 
var olika personligheter, hade olika 
intressen och roller men jobbade 
väldigt bra ihop. Det tyckte jag var en 
bra mix för att starta något tillsammans. 
Jonas är Jonas Hildebrand som också 
var med och startade firman men han 
är inte längre kvar.

Under sin tid på Nestlé lärde sig Johan 
väldigt mycket om produktionsstyrning, 
inköp och supply chain som har blivit en 
röd tråd genom hans karriär. Han fick även 
möjlighet att på Nestlé arbeta mycket 
med systematiskt förbättringsarbete, 
en värdefull erfarenhet som har en 
betydande roll i allt han arbetar med idag.

Det var på PipeChain Johan träffade 
Håkan Jöne och Per Sollbe som idag 
också är delägare i Vimur. Under 
åren på PipeChian jobbade 
de tre väldigt mycket och bra 
tillsammans i olika roller för att 
utveckla både koncept och kunder. 
De kom väldigt nära varandra. 

På Vimur satte man ambitionen att hjälpa 
sina kunder att bli bättre inom alla områden 
som påverkar lönsamheten. I praktiken 
innebar det ett stort fokus på produktions- 
och varuflödeprocesser. 

Han är oftast en av de första 
som kommer till kontoret på 
morgnarna. Bestämd och 

fokuserad sätter han sin väska vid sin 
kontorsplats, samma kontorsplats 
som hans farfar en gång satt vid. 
I samma kontor arbetade senare 
även hans pappa och mamma. Det 
var egentligen en slump att Johan 
hamnade i samma hus, våning och 
rum på Stortorget i Malmö som 
sina förfäder. Men när företaget 
skulle utöka sin verksamhet kom 
möjligheten upp och självklart 
kunde Johan inte välja något annat.         

De hade hört talas om Qlik ett bra tag, 
redan under tiden på PipeChain och visste 
vad det gjorde. De kände att det skulle bli 
ett intressant steg för företaget och det 
blev det. 

Johan trivdes med det nya, egentligen 
av samma anledning som han trivdes på 
jobbet innan, det vill säga att ingen dag var 
den andra lik. Han är som bäst när han hela 
tiden får nya problem, nya utmaningar. Då 
får han använda sina gamla erfarenheter 
och skapa sig nya. 

Efter ett par år som konsulter arbetade 
de med ett antal olika projekt inom 
distributionssimulering. Då kände Johan att 
arbetsmetodiken för de här simuleringarna 
i Excel var för tidsödande och hade för stor 
risk för felkällor. 

Tore Lindell, Johans farfar

Johan blev färdig civilingenjör 1991 och 
då låg finanskrisen som en blöt filt över 
samhället och arbetstillfällena var få. Johan 
läste vidare och blev också civilekonom. 
1993 kom han in på ett traineeprogram 
på Nestlé och blev sedan anställd som 
produktionschef i en liten ort i norra 
Småland, Loftahammar. 



Johan lärde sig Qlik helt på egen hand via 
arbetsprojekt och Qliks egna forum. Han 
laddade ner exempel och gjorde likadant. 
Den typen av produkter eller tekniska 
frågor i Qlik har alltid varit väldigt lätt för 
honom, ända sedan hans tid på universitet. 

- Jag hittade min grej helt enkelt. Det 
är det jag är bra på och det är det jag 
tycker är roligt. 

- Det var när vi började få ut data från 
Stordatorn på fil och kunde behandla 
den, var det ett enormt lyft för hur 
man skulle kunna bearbeta data och 
göra sitt arbete mycket mer effektivt. 
Redan 1995 fick jag nog min första aha-
upplevelse.

- Jag är nog två olika personer. När jag 
arbetar så gör jag det på ett sätt och 
när jag är ledig på ett annat. Det är inte 
medvetet utan det är så det blir. Jag 
jobbar väldigt fokuserat med det jag 
håller på med. Så kan man inte vara 
dygnet runt för då skulle man nog bli 
knäpp. 

- Ute hos många företag har man 
fortfarande enorm potential att 
förbättra sig genom att arbeta mer med 
sin data och behandla den på ett bättre 
sätt. Jag tror att den förmågan att 
kunna förstå och bearbeta och hantera 
sin data och sedan fatta beslut på den 
det kommer bara att bli viktigare och 

viktigare.  

- Jag jobbar säkert för mycket, kanske 
inte timmar men jag tänker på våra 
projekt ofta. Plötsligt kommer lösningen 
på helgen eller när man är ledig. Så kan 
jag gå tillbaka till kontoret och göra en 
betydligt bättre lösning. Det känns bra. 

Johan drivs av tillfredsställelsen 
i jobbet han utför, inte 
förutbestämda mål, vilket har varit 
tydligt hela hans karriär. När han 
pratar om sina yngre dagar och 

jämför dem med nutid hör man 
ingen skillnad på energin. Man 
förstår att Johan alltid kommer 

fortsätta framåt, utvecklas i stadig och 
taktfast fart – för det är så han är och 
alltid har varit; nyfiken, fokuserad och 

driven.

Johans kärlek för business intelligence 
och dataanalys kom redan när han 
var produktionschef i Loftahammar. 
Internet användes inte ens när han 
började utan kom under hans första tid 
på Nestlé. Rapporterna var på papper 
och distribuerandes med Post. Memo 
användes istället för email. Affärssystemet 
kördes på stordator och de flesta använde 
terminaler, några hade PC. En tid som var 
väldigt annorlunda från det vi är vana vid 
idag. 

2012 blev Vimur Qlik-partner och 
profilerade sig som BI-konsulter med 
verksamhetskunskap. Något som har 
uppskattats av många företag. Basen är Qlik 
och en välutvecklad arbetsmetodik som 
Johan skapat. Vimur jobbar mycket med 
att skapa ett datalager på baksidan så de 
inte endast levererar en applikation 
eller ett dokument utan en lösning 
och miljö. Det handlar om att 
skapa så bra datamodeller inne i 
dokumentet så att oberoende 
vad användaren gör för val 
ska applikationen visa det 
kunden förväntar sig. Utöver 
det ska det visualiseras på ett 
balanserat sätt, beroende på 
vad den faktiska datan säger.  

Vimur har idag 12 anställda och över 35 
aktiva kunder. Johans metodik och sätt att 
hantera de tekniska lösningarna ligger som 
en stadig grund hos samtliga konsulter. Det 
svåraste för Johan är att få tiden att räcka 
till. Han jobbar mycket och är oftast en av 
de sista att lämna sin plats på kontoret på 
Stortorget. Han kan uppfattas som allvarlig 
och sammanbiten på jobbet men det är 
sådan Johan är. 

Utanför jobbet är Johan en riktig 
livsnjutare som älskar semestrar med 
familjen, segling, golf och goda middagar 
med bekanta, gärna lagad av honom själv. 
Johan behöver inte ta semester för att 
ladda energi, han får energi av jobbet. Han 
behöver byta miljö, släppa fokusläget och 
göra något annat. 

Det slår en att denna självlärda Qlik-guru 
verkligen har hittat sin balans i livet. Han 
har alltid följt sin nyfikenhet och sin lust 
vilket har lett honom i rätt riktning. Det 
fanns från början inget mål för Johan 
att starta företag men nu tretton år in 

känner han att Vimur har gett honom 
en ny dimension av tillfredställelse 
och stolthet. Han kan inte låta bli att 
drömma om att Vimur växer ytterligare 

och någon gång i framtiden fortsätter 
utan delägarna, i ny form. 

- Metodiken är en kombination av mig 
och de kundprojekt vi har haft och den 
erfarenhet jag har tagit med mig. Det 
gäller att hitta avvägningen med att inte 
vara för detaljerad eller för översiktlig. 
Det tycker jag vi har lyckats med, att 
skapa en lagom arbetsmetodik som 
inte är för fyrkantig och som passar den 
storlek på bolag som man jobbar med 
just då. Som vissa företag som är lite 
större, då måste man ha mer rutiner och 
vara lite mer fyrkantig i sitt arbetssätt. 
Med små bolag, då har man inte tid eller 
råd att jobba så och det blir för dyrt för 
kunden. 

Det är en stor fördel för Johan att komma 
från mottagarsidan, produktionen. Han 
förstår hur man gör och hur man prioriterar 
sitt arbete. Ofta har produktionschefer helt 
andra saker på sin agenda och har inte 
tid att vrida och vända på data och skapa 
rapporter. Ofta går det att rationalisera 
bort arbete så man får tid till sådant som 
ger mer kvalité, tror Johan.  

”Jag hittade min grej helt enkelt.
Det är det jag är bra på och det är det jag tycker är roligt.”


