REFERENSKUND
Hako Ground & Garden AB
Antal anställda:

Ca 150

Verksamhet:

Hako Ground & Garden AB är en av de ledande aktörerna
på marknaden gällande maskiner för skötsel av inomhusoch utomhusytor.

Ort:

Huvudkontoret ligger i Halmstad

Lösning:

Molntjänstlösning Kontek Lön och försystemet Kontek HRM
med delsystemen Kontek HRM Time; Kontek HRM Travel
och mobilappen Kontek HRM mobile samt HR- systemet
Kontek HRM Employee

Mer struktur
med molnet
Tidsbesparande och välstrukturerat – med Konteks molnbaserade tjänster fick
Hako Ground & Garden AB i Halmstad en modern, standardiserad
lönehantering helt i takt med företagets utveckling.
TEXT: MARIE OSKARSSON
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Eftermarknadschef
Jonas Tapper och
HR-ansvariga
Victoria Johansson
berättar att de sålda
maskinerna kommer
i paket till huvud
kontoret i Halmstad,
för att monteras och
testas i verkstaden
innan de skickas ut
till kund.
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e knallröda gräsklipparna, traktorerna och städ
maskinerna i utställningshallen påminner om
vad Hako Ground & Garden AB sysslar med.
Här handlar det om rejäla maskiner som håller gräs
mattor och golvytor fina. Hako säljer både nya och be
gagnade maskiner, samt har ett 25-tal servicebussar som
åker över hela landet. Nya gräsklippare och städmaski
ner skeppas i delar till huvudkontoret i Halmstad, för att
där monteras ihop efter kundernas specifika önskemål.
Företaget grundades i Halmstad av Steve Löwgren
på 1970-talet. Trots att det sedan drygt 20 år är en del
av multinationella Possehl Goup med säte i Tyskland
och 13 000 anställda världen över kunde Hako länge
bevara känslan av att vara ett familjeföretag. På huvud
kontoret i Halmstad lever fortfarande grundarens anda
vidare. Många av de omkring 100 anställda har varit i
företaget i många år. När Victoria Johansson tillträdde
som HR-chef 2018 upptäckte hon att man hade skapat
många formella och informella sätt att hantera rutiner.
– Det fanns nog fem, sex olika sätt att rapportera,
jag satt med en mängd excelblanketter och wordfiler,
minns hon. Inget var standardiserat, så det var ett
jättebra projekt för mig att börja med.
På Hako använde man då Konteks windowsbasera
de löneprogram, men strax innan Victoria Johansson
började arbeta hade man beslutat att helt övergå till
Konteks molnbaserade tjänster. Det var något av
en revolution.

– Som företag har vi gjort en resa från familjeföre
tagsstruktur till ett mellanstort företag. Övergången
till Konteks molntjänst har varit till hjälp för att skapa
struktur. Det har gett oss en tydlighet i hela lönepro
cessen, säger eftermarknadschef Jonas Tapper.
– Vi har fortfarande en stark familjeföretagsfeeling
på Hako, tillägger Victoria Johansson. Samtidigt har
vi utvecklats väldigt mycket de senaste åren och tagit
större steg mot tydligare struktur.

”Allt är molnbaserat.
Det är riktigt bra – vi behöver
aldrig uppdatera.”
V ICT ORIA JOH ANS S ON

Idag använder man Kontek Lön och Kontek HRM
med delsystemen Time, Travel och Employee. Det har
förändrat vardagen för alla – inklusive cheferna.
– Jag är en av dem som satt med excelark som jag
skulle skriva under och skicka med posten. Så körde vi
ju ända till 2017! säger Jonas Tapper. Dessutom funkar
ju mobilappen fantastiskt bra. Där kan jag smidigt
bevilja frånvaro, kontrollera utlägg och få koll på läget.
– Ja, idag uppfattar alla chefer detta med tidrappor
tering som betydligt enklare, lägger Victoria Johansson
till. De har allt samlat på ett ställe – information om
komptid, semester och ledighetsansökningar med mera.
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Det är mer standardiserat så de får en bättre överblick
och kan enklare ta ansvar för sin personalgrupp.
Som HR-chef är Victoria Johansson den på Hako
som allra mest arbetar i Konteks system. Med informa
tionen som sammanställts i Kontek HRM kring inar
betad tid, ledigheter, resor och liknande, kör hon sedan
lönerna för de cirka 100 anställda på Hako i Sverige.
– Så den som tjänar allra mest tidsmässigt är jag,
som gör lönen, poängterar Victoria. När man använ
der Kontek HRM behöver man inte outsourca – jag
behöver bara lägga en dag i månaden på lönerna!
Vetskapen att Kontek dessutom har en backuptjänst
och skulle kunna rycka in och lösa lönehanteringen
om något oväntat händer är en extra trygghet.
– Skulle jag bli sjuk är det smidigt att Kontek kan ta
över, säger Victoria Johansson.
Hon poängterar att en av de stora fördelarna med
Kontek HRM är mobilappen som man använder, där
finns all information man behöver samlad. Det förenk
lar för henne som ska köra lönerna, för de enskilda med
arbetarna som ska rapportera tider, resor, utlägg med
mera och för cheferna som exempelvis ska attestera.
– Reseräkningarna funkar riktigt bra, särskilt för
internationella resor, säger Jonas Tapper. Förut var det
krångligt när man bytte land. Nu är det bara att fylla
i resan som den varit och så blir allt rätt.
Men för honom som chef har Kontek gett fler möj
ligheter. Eftersom all information som rör en anställd

20-7368_Lonearten_2_20.indd 11

nu finns samlad, har han fått ett enkelt verktyg även
för medarbetarsamtal.
– Jag ser Kontek HRM som ett intranät, med infor
mation som jag har lätt tillgängligt för exempelvis löne
samtal, säger Jonas Tapper. Allt finns där, det förenklar
verkligen. Förut, när vi var excelbaserade fanns det hela
tiden en risk att missa saker. Det skapade osäkerhet.
Och den förr så vanliga frågan »hur mycket semester
har jag kvar?« får jag aldrig längre. Det ser de själva nu.
Victoria Johansson poängterar att man som arbets
givare också kan lägga in annan information, som
kompetens och certifikat, i HR-systemet Kontek HRM
Employee. På Hako kräver exempelvis en del arbetsupp
gifter vissa utbildningar och intyg.
– Nu är det enkelt att se vem som saknar vad, säger
hon. Det kan vara viktigt för oss, eftersom det bland
annat kan handla om säkerhetsutbildningar som
måste uppdateras.

VILK A K ONTEK
LÖS N IN GAR
AN VÄN DER
HAK O GR OU ND
& G ARDEN AB?

Molntjänst som
inkluderar: Lönesys
temet Kontek Lön,
försystemet Kontek
HRM med delsyste
men Kontek HRM
Time, Kontek HRM
Travel och mobil
appen Kontek HRM
Mobile samt HRsystemet Kontek
HRM Employee.

SNYGGA YTOR BÅDE UTE OCH INNE
Hako Ground & Garden AB säljer stora maskiner för skötsel av stora ytor både in
omhus och utomhus. Det grundades som ett familjeföretag 1974 av Steve Löwgren
i Halmstad. Sedan drygt 20 år ägs företaget av tyska Hako, som i sin tur ägs av
stiftelsen Possehl Group. Hako Ground & Garden AB med dotterbolag i Norge och
Finland har sitt huvudkontor i Halmstad, dessutom försäljnings- och servicekontor
i Stockholm, Malmö, Västerås och Kumla. Företaget har omkring 150 anställda,
varav cirka 100 i Sverige, och omsätter 578 miljoner kronor.
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