
 

 

Pressmeddelande – 24 november 2022 

Här är vinnarna av QBIS Partner Awards 2022 
På QBIS Partner Awards 2022 belönades framtidens byråer och lönekonsulter. Det 
blev en storseger för Salario LöneExperter, som tog hem priset Årets Byrå. 
Dessutom fick byråns medarbetare Anneli Wahlgren priset Årets Lönekonsult 
Guld. Totalt delades sex olika priser ut på galan som sändes den 24 november.  

– På QBIS har vi samarbetat med byråer i många år. Vi ser att det finns många där ute 
som jobbar för att driva hela branschen framåt. För att uppmärksamma detta startade 
vi QBIS Partner Awards, säger Ellinor Collin, Partner Channel Manager på QBIS.  

Under QBIS Partner Awards delades priser ut till de som arbetar för att vara ledstjärnor 
inom löne- och redovisningsbranschen. I år gick det att nominera kandidater i 
kategorierna årets byrå, årets nytänkande byrå, årets framträdande byrå samt årets 
lönekonsult (guld, silver och brons). Vinnarna avgjordes genom en omröstning, och det var 
tusentals som ville göra sin röst hörd.  

– Engagemanget för årets prisutdelning har varit skyhögt. Vi är glada att det är så många 
som ser det fina jobbet som görs ute på byråerna varje dag, fortsätter Ellinor Collin, som 
också var värdinna för årets prisutdelning.  

Titta på prisutdelningen hos QBIS. 

 

 



 

 

Nedan är hela listan med årets vinnare: 

Årets Lönekonsult Guld: Anneli Wahlgren – Salario LöneExperter 

Årets Lönekonsult Guld delas ut till en person som arbetat i branschen i över 20 år. 
Med sin gedigna erfarenhet och goda kunskap hjälper hon sina kunder på bästa sätt.  

Det finns en glädje och positivitet i hennes arbete som smittar av sig på både kollegor 
och kunder, och det gör problemlösningen bra mycket roligare. Hon är även del av 
utvecklingen av arbetssättet på byrån med stort intresse för effektivisering av såväl 
byråns, som kundens, processer. Arbetet med system och digitalisering är självklart 
för henne och hon jobbar gärna med rådgivning i dessa frågor med sina kunder. 

Årets Lönekonsult Silver: Susanne Mardell – BDO 

Årets lönekonsult silver har gjort en otrolig resa under året som gått. Trots tuffa 
förutsättningar har hon gjort ett fantastiskt arbete med att hålla i gång sin avdelning, 
samtidigt som de levererat kvalitet och bemötande i högsta klass till sina kunder. 

Årets Lönekonsult Brons: Anelle Weigle – Hummelkläppen 

Priset för årets lönekonsult brons går till en fantastisk lönekonsult och chef, som med 
sitt trevliga och proffsiga bemötande imponerar på alla hon möter. Hon har mycket 
erfarenhet inom löneområdet och har därför en ovärderlig kunskap. Hon är en stor 
förebild inom lönebranschen! 

Årets Byrå: Salario LöneExperter 

Kompetens, digitalisering och automatisering är tre ord som utmärker årets byrå.  

Byrån imponerar med sina fantastiska konsulter som har gedigen branscherfarenhet 
och kompetens. Byrån värdesätter digitalisering och automatisering, för att 
effektivisera sitt eget och deras kunders arbete. De har full koll på branschens olika 
lönesystem och integrerade lösningar till dessa.  

Byrån arbetar flexibelt och anpassar sina lösningar och tjänster efter varje kunds 
individuella behov. 

Årets Framträdande Byrå: Grant Thornton 

Med en relationsorienterad strategi skapar de engagemang i sina sociala kanaler. 
Under året har de också synts i press. Där har de lyfts fram för sitt 
jämställdhetsarbete. Dessutom visar de att de är tankeledare i branschen, bland 



 

 

annat genom en debattartikel om hur branschen förändras och vilken roll revisorer 
kan spela i omställningen till ett hållbart näringsliv. 

Årets Nytänkande Byrå: Hummelkläppen 

Årets nytänkande byrå jobbar aktivt med att leda i förändring tillsammans med både 
små och stora kunder. Ledningsgruppen främjar förändringsarbete och arbetar aktivt 
med att hålla hög digitaliseringsnivå tillsammans med såväl kunder som 
medarbetare, inget arbete är för svårt eller jobbigt att ta sig an. Byrån är nytänkande 
på alla sätt.   

  

 

Om QBIS 

QBIS är en smart, molnbaserad lösning för tidrapportering, projekthantering och utläggshantering, som 
hjälper företag att få ut det mesta av sin tid. Genom att planera, hantera och följa upp hur tid spenderas, 
hjälper QBIS sina kunder att öka lönsamheten. Oavsett om företaget sitter i en och samma lokal, eller spritt 
över världen, kan QBIS samla tidsdata som kan hjälpa verksamheten att bli mer produktiv.   

QBIS är en del av QLogic. Företaget lanserade den första QBIS-produkten år 2006, som då blev Sveriges 
första molnbaserade affärslösning. Idag har QBIS mer än 22 000 användare, de flesta inom Sverige, men 
också i England, Danmark, Norge och Tyskland. 

 



 

 

Följ oss gärna på: 

LinkedIn | Instagram | Facebook | www.qbis.se 
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