
 

 
"… tydlig organisation ger resultat... ” 

Vem är du och vad jobbar du med?  

Jag heter Niklas Persson och jobbar som försäljningschef på 

Beckers med ansvar för Sverige. I min grupp är vi åtta 

kundansvariga och en säljassistent. Jag har arbetat på företaget i 12 

år i olika roller, samtliga inom försäljning. 

På g just nu: 

Affärsplanen inför 2016 ska genomföras och presenteras i 

ledningen. Ju mer precis och välarbetad affärsplanen görs, desto 

lättare blir det att följa upp och utmana under året. Vi väntar även ett 

bokslut som snart ska summeras och sammanfattas, många är 

inblandade i arbetet och det känns bra att veta att vi har ordning 

och reda kring detta arbete. 

Bäst 2015 och  
Vi har gjort väldigt många bra saker under året, det är ingen 

tillfällighet att sommarens försäljning har varit väldigt bra. Om jag 

ska välja ut några enskilda saker så tycker jag att 

omorganisationen i Q1 genomfördes på ett bra sätt. Vi har idag en 

tydlig organisation på Beckers där vi redan nu ser resultat. Jag har också varit delaktig i flera större 

projekt, både på affärssidan och gällande enskilda produkter. Det har varit både intressant och 

givande. Jag har även fått en dotter som jag måste lägga till är det absolut bästa som hänt 2015. 

Fokus 2016 

Fokus för mig blir att utveckla min organisation ytterligare, att ta ännu ett steg framåt med Beckers i 

Sverige. Fokus 2016 blir också hitta en struktur i organisationen så att tiden läggs där den gör mest 

nytta både för kund och internt, och att ta utomhussäsongen ett par steg framåt med våra 

utomhusprodukter. 

Det här vet nog inte alla om mig: 

Uppvuxen i ett litet samhälle i Södermanland som heter Mellösa. Spelade pingis i yngre ålder och var 

bland de 10 främsta i Sverige. Har säkert 30 DM Guld i sporten, tyvärr så lyckades jag aldrig i något 

av de större mästerskapen. Har idrottat en hel del under min ungdom, fotboll, tennis, golf, innebandy 

och badminton. Sedan rök korsbandet och då var det klart... En riktigt god jul på er alla! 
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