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MATS BLENNÅ    
VD, grundare och partner | Wennberg & Blennå

 D
 ”Vi

...vill skapa kontinuitet och trygghet för våra kunder genom 
engagerade och välutbildade medarbetare, samt genom att 
erbjuda hög tillgänglighet via personliga kontakter.”

...strävar efter långsiktiga kundrelationer och genom att ständigt stärka våra 
tjänster är vi aktivt med och driver utvecklingen inom våra verksamhetsområden.”

et har gått 25 år sedan jag 
drog i gång vår verksam-

het här på Wennberg & Blennå.  
Känslan av att jag ville skapa något 
eget var stark - entreprenörsandan 
drog i mig och hösten 1991 startade 
jag.

Verksamheten bestod från början av 
revision och ekonomiska konsulttjäns-
ter. Efter en tid fick jag möjlighet att 
anställa den första medarbetaren, min 
tidigare kollega Stina Ring, som fortfa-
rande arbetar hos oss på Wennberg & 
Blennå. 

Redan från början bestämde vi att 
vi alltid ska hålla en hög servicenivå 
och ha ett personligt anslag i alla våra 
kundmöten. Det är viktigt för oss och 
det strävar vi fortfarande efter, vilket 
jag tror är några viktiga förklaringar 
till att våra kunder väljer att arbeta 
med oss. 

Idag är vi ett 30-tal medarbetare på 
kontoren i Hudiksvall, Bergsjö och 
Ljusdal, och jag slås ibland av tanken 
”tänk att det blivit så stort”. 

Vi ser till att alltid kunna erbjuda 
kvalificerade och engagerade lösningar 
inom rådgivning och konsultationer, 
redovisning och revision. Vi vill bidra 
till ekonomiskt hållbart, effektivt och 
framgångsrikt företagande!

Det har varit en lärorik resa under 
åren - och framtiden är minst lika 
spännande. Vi står inför förändringar 
och utveckling av  verksamheten,
främst genom digitalisering. 
Entreprenörsandan finns kvar och nu 
siktar vi på fler etableringar av kontor 
längs kusten, både norrut och söderut. 

När det gäller företagande så gäller det 
att satsa eller försvinna - 
Vi satsar vidare!



WENNBERG & BLENNÅ - BYGGER PÅ ENGAGERADE MEDARBETARE I 25 år har Wennberg & Blennå arbetat för att ge kunderna kvalificerade 
och engagerade lösningar inom rådgivning, redovisning och revision för      
ekonomiskt hållbart, effektivt och framgångsrikt företagande. 

Här träffar vi Anna Hedberg Eriksson, en av Wennberg & Blennås över       
30 medarbetare, som berättar om hur hon ser på att arbeta på företaget.

 ”W ennberg & Blennå vill i varje möte bidra till att skapa hållbara företag, med sikte på lång-
siktighet, affärsmässighet och god lönsamhet. Vi har verkat över 25 år och 
är idag en stabil partner inom specialområdena rådgivning, redovisning och revision. 
Det känns väldigt spännande som medarbetare att få vara med i det arbetet.” 

ANNA HEDBERG ERIKSSON
Kontorschef
Började på företaget: Februari 2008
Familj: Har tre barn - två söner och en 
dotter. 
Fritidsintressen: Stötta de två äldsta 
barnen som tävlar i alpin skidåkning. 
Träna på gym. Älskar att shoppa. 
Motto: Leva här och nu.

Vad gör att du trivs på Wennberg 
& Blennå? 
Det är en prestigelös atmosfär 
där delaktighet uppmuntras och 
allas åsikter är lika viktiga. 
Jag gillar att vi har frihet under 
eget ansvar. Det får mig att växa 
och jag har möjlighet att arbeta 
när jag vill och hur mycket jag 
vill. Jag får ihop livspusslet. 

Vilka möjligheter har ni att 
utvecklas i framtiden?
Just nu händer det mycket inom 
branschen. Jag tänker främst på 
den digitala transformationen, 
där vi vill vara med och bidra till 
utvecklingen. 

Vi arbetar också med vår affärs- 
kultur. Vilka värderingar och 
drivkrafter som bidrar till att 
skapa ett välmående företag. 

Vad gör Wennberg & Blennå till 
en aktör att räkna med? 
Efter 25 år har vi kommit långt, 
men vi har fortfarande mer att 
ge. Vi är en värderingsdriven 
organisation där vi alltid strävar 
efter att sätta människorna 
bakom våra kunders företag i 
fokus. 

Vad är avgörande för goda 
kundrelationer? 
Det personliga engagemanget är helt 
avgörande. Att verkligen visa att vi 
brinner för våra kunders olika behov 
och önskemål. 
De ska uppleva att vi levererar mer 
än bara en produkt eller tjänst. Att vi 
tar oss tid och visar att vi är genuint 
intresserade. Samtidigt ska kunden 
själv få välja hur relationen ska 
utvecklas. 

Vi måste också ha förmågan att 
utveckla vårt tjänsteutbud, bli ännu 

mer rådgivande och följa den digitala 
utvecklingen.  



1991
Mats startar 

verksamheten 
med namnet Blennå 

Revisionsbyrå.

ÖVRIGA VÄRLDEN
Pernilla Wiberg, vinner 
sin första världscup-

tävling i slalom i 
Österrike.

1992
Första anställning, Stina.

ÖVRIGA VÄRLDEN
Svenska bilister köar vid 

bensinstationerna på nyårs-
afton inför prishöjning som 
gör att Sverige får Europas 

dyraste bensin.

1998
Får revisionsuppdrag 

No. 100

ÖVRIGA VÄRLDEN
EU beslutar att införa 
euron som gemensam 
valuta från 1 januari 

1999. Danmark, Grek-
land, Storbritannien 
och Sverige väljer att 

stå utanför.

1999
Anställd No. 2 börjar.

ÖVRIGA VÄRLDEN
Sveriges riksdag 
beslutar att fyra 

kasinon av 
internationell typ får 

öppnas i Sverige

2000
Blir medlemmar i 
nätverket Inpact 

International. Når för 
första gången över 
2 Mkr i omsättning.

ÖVRIGA VÄRLDEN
Cirka 40 förband och 

regementen samt cirka 
20 staber inom svenska 

Försvarsmakten 
avvecklas genom 
försvarsbeslutet 

2000.

2001
Efter samgående med 
Wennbergs Redov.byrå 

ändras namnet till 
Wennberg & Blennå AB. 
Flyttar in på nuvarande 

adress, Norra Kyrkogatan 
i Hudiksvall. Kontor 

startas i Bergsjö genom 
övertagande av Företags-
tjänst AB. Blir totalt 10 

anställda.

ÖVRIGA VÄRLDEN
Sven-Göran ”Svennis” 

Eriksson blir förbunds-
kapten för det engelska 

fotbollslandslaget.

2004
Når över 5 Mkr 
i omsättning.

ÖVRIGA VÄRLDEN
Den svenska kronan 

noteras till 0,148 USD 
(6,75 SEK/USD), 

vilket är den starkaste 
notering sedan 
november 1996.

2010
Når 10 Mkr i omsättning.

ÖVRIGA VÄRLDEN
Sveriges kronprinsessa 

Victoria och Daniel Westling 
gifter sig.

2013
15 Mkr i omsättning.
Invigning av ombyggt 

och totalrenoverat 
kontor. Kontor startas i 

Ljusdal.

ÖVRIGA VÄRLDEN
Hälsingland drabbas av

 kraftiga skyfall.

2014
Nominerad till en av 

årets framtidsbyråer av 
branschorganisationen Far.

ÖVRIGA VÄRLDEN:
Eurovision Song Contest 

äger rum i Köpenhamn. 37 
länder deltar och 

Österrike vinner för 
andra gången sedan 1966. 

Denna gång med 
Conchita Wurst och 

låten Rise Like A Phoenix.

2015
20 Mkr i omsättning.

Wennberg & Blennå blir 
mästare i den ärofyllda 

turneringen HBT 
(Hudiksvalls Bästa 

Tennisförenig)  

.ÖVRIGA VÄRLDEN
Volkswagen avslöjas ha 

fuskat med avgasutsläpp 
i 11 miljoner bilar.

2016
Företaget startar sitt 25-års 
jubileum som sträcker från 
1 sep 2016 till 31 aug 2017. 

ÖVRIGA VÄRLDEN
USA och Kina når 
överenskommelse 
om klimatavtal.

Wennberg & Blennås affärskultur och värdegrund ger vägledning om hur företaget 
och medarbetarna ska förhålla sig till varandra och till våra kunder. Det handlar om 
att vi bland annat ska vara: Prestigelösa, Engagerade, Rådgivande och Framsynta.

VÅR VISION 

Att göra dagens 
företagare till 
morgondagens 
föregångare!

ycket har hänt under de gångna 25 åren som 
Wennberg & Blennå har varit verksamma. 

Här är några tidshistoriska nedslag från både 
Wennberg & Blennå och omvärlden:   
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HUDIKSVALL
Box 1147, 824 13 Hudiksvall
Besök: Norra Kyrkogatan 17
Telefon 0650-54 24 40

LJUSDAL
Rattgatan 8
827 35 Ljusdal
0651-159 20

BERGSJÖ
Box 35, 820 70 Bergsjö
Besök: Storgatan 14
0652-710 10

www.wb-revision.se
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”Det bästa med mitt arbete är mötet med människor, ingen dag är den andra lik. Att 
hjälpa andra att lyckas samt att det finns spelutrymme för hälsa och motion.”
Veronica Grenedal  | Reception | administration | trivsel

”Flexibiliteten och kundkontakten som ger kvittot på att jag är rätt person på rätt plats.”
Anna Sundström | Redovisning och lön

”Det bästa med mitt jobb är kontakten med kunderna, att ge stöd och 
råd och vara en delaktig part för kunden, det driver mig framåt.”
Elisabeth Björstedt | Auktoriserad revisor

ad är det bästa med ditt arbete?

”Vi har väldigt flexibla arbetstider på Wennberg & Blennå. Det ger en fantastisk känsla av frihet att
 kunna styra sina arbetsdagar precis som man vill. Vi är ett otroligt bra gäng som arbetar 

tillsammans, blandade åldrar med härlig kemi.”
Gustav Cámel | Redovisning

”Att få arbeta med kundens bästa i fokus. Att som ung, auktoriserad revisor 
få bidra till branschens utveckling känns både spännande och utmanande.”
Susanne Lundholm | Auktoriserad revisor


