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Vallagruppen är en webbyrå som har kontor i Linköping och Västervik 
men har  kunder över hela Sverige. Vi startade för 15 år sedan och arbetar 
idag med att hjälpa företag med digital kommunikation så som webb
utveckling,  marknadsföring på nätet, ehandelslösningar och sökmotor
optimering med mera. Vi tar hand om hela processen, även för driften av 
webbsidan.

Vi kan erbjuda allt för det lilla nystartade 
företaget till lösningar för stora företag 
och organisationer. Det är alltid spännan
de att vara en del i processen med att få 
företag att växa. Lyckas ni så har vi också 
lyckats.

Vi finns idag både i  Västervik och i 

 Linköping. Västervik, eftersom vi har 

kopplingar till Loftahammar och att vi 

även knutit flera affärskontakter i Väster-

viksområdet. Kärleken till havet har också 

bidragit. Mikael som är VD är segelfan-

tast och tillbringar gärna sin  lediga tid på 

havet och en vackrare skärgård får man 

leta efter.

Huvudkontoret ligger i Linköping på 

 Fridtunagatan 2 och kontoret i  Småland 

på Strandvägen 1B, i Västervik

Genom Vallagruppen erbjuds flera 

olika tjänster inom digital kommunikation

Vår långa erfarenhet erbjuder trygghet 

och kvalitet. I kombination med en kunnig 

support blir vi en fullservicebyrå som kan 

konkurrera med många stora aktörer i 

branchen.

Webblösning | Design 
och konstruktion
• E-Handelssystem | Design och konstruk-

tion Sökmotoroptimering | Seo on page-

Marknadsföring på Sociala medier

• Webbhotell | Drift genom våra data-

center

• E-postlösningar | Office 365

• Analys av er webbsida. Uppfyller 

 hemsidan era krav?

• Molntjänster | Säkra backupsystem,   

fillagring med delning

• Redovisningstjänster | Bokföringstjänster

Kortfattat sammanfattar vi våra tjänster 
till: Digital kommunikation.

God support är en av våra 
grundbultar
Vallagruppen Support vad står det för? 

Ett gott bemötande och hög kvalitet på 

själva supporten är oerhört viktigt. Att 

bli ställd i telefonkö är inte roligt, för att 

sedan komma fram och inte få den hjälp 

man behöver. Det kan vara mycket frus-

trerande. Vallagruppen står för raka mot-

satsen. Vårt mål och ambition är att alltid 

ge högsta tänkbara support till dig som 

kund. Ni kan kontakta Vallagruppen via 

www.vallagruppen.com, ringa 

013-473 20 20 eller skicka ett e-mail till 

info@vallagruppen.com. Eller varför inte 

skapa ett ärende via 

vår helpdesk. 

Vad du väljer är 

upp till dig som kund.
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Vallagruppen skapade nästa generations webbplaster för 

Solvalla. Här finns Djurens Helg, Byggnadsvårdsmässan, 

Elitloppet och inte minst Solvalla Arenas primära 

webbplats. Allt made by Vallagruppen. 

Solvalla är företaget och organisationen som alltid vill ligga i 

framkant. Grundat på det tog vi fram en helt ny webblösning, 

byggd med den senaste av tekniker. Lösningen bygger på smarta 

integrationer med biljettsystem, video, nyheter med mera. Ett 

projekt som som vi tillsammans med Henrik Högström och  Markus 

Myron på Solvalla samt MW Reklam jobbat intensivt med en lång 

period. Tillsammans har Vallagruppen skapat det där extra för en 

 Solvallawebb in mot 2020 talet.
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Vallagruppen är en fullservicebyrå med lång erfarehet av 
digital  kommunikation. Vi jobbar uteslutande med  högsta 

kvalitet och proffsig design i kombination med en bra 
 support. Här får du en komplett plattform för er hemsida.

Hur du ska göra för att öka konverteringen på din hem-
sida? Det finns saker du kan styra över och som omvandlar 
besökare till kunder. Vi skapar webbdesign som attra-
herar besökaren och förhoppningsvis leder till fler  affärer. 
 Undersökningar visar att du har bara 6-8 sekunder på dig 
att få din potentiella kund att bli intresserad och att vilja 
stanna längre. Så skriv lättförståeligt, strukturerat och 
fokuserat. Sidan ska vara lättnavigerad, max tre klick för att 
komma dit man vill. Vi lägger till call to actons för snabb 
konvertering. Formulär för kontakt och offert ska vara lätta 
att fylla i utan några onödiga fält. Vi gör också din webb-
lösning förberedd för sökmotoroptimering. När vi bygger 
våra webblösningar använder vi oss av Open source- 
plattformar som ex.  Joomla och Wordpress.

Så här jobbar Vallagruppen med webbutveckling

• Webbdesign
• Hemsidor för företag och organisationer
• Mobilanpassade hemsidor
• Webbhotell - drift - support
• E-Handelssystem

Vi hjälper kunder med specialanpassade lösningar. Det 
kan vara uppbyggnad av API-kodning av egna system, 
en webbapp och mycket mera. Vi står för trygghet i 
kombination med mycket hög kunskap. 

Att vara kund hos Vallagruppen innebär att du får 
allt under ett tak. Vi tar hand om design, uppbyggnad, 
leverans, drift och support.

Mobilanpassade hemsidor
Vi bygger alla lösningar responsiva, en webblösning ska 
fungera fullt ut på datorer, samt mobila enheter som 
surfplattor och telefoner. Idag bör alla nya lösningar 
byggas mobilanpassade, allt annat är fel väg att gå.

• Hemsidor med responsive design
• Fungerar fullt ut på alla enheter
• Stöd för marknadens vanligaste webbläsare
• Optimering för mobilt läge
• Anpassning av innehåll för mobila enheter

De lösningar Vallagruppen bygger, byggs i det som kall-
las för responsive design. Tekniken gör att allt skalas om 
beroende på  anslutande enhet. Hemsidan känner helt 
enkelt av om det är en liten eller stor telefon, surfplatta 
etc. Därefter  presenteras innehållet på ett korrekt sätt 
för besökaren.

Webbhotell
Vallagruppen är ett mångfacetterat företag som har 15 års 
erfarenhet av IT. Därför lämnas inget åt slumpen. Valla-
gruppen är din partner hela vägen. Därför har vi valt att 
även sköta driften av er webblösning. Vi tar löpande back-
uper och vi håller dig med support. Vallagruppen sköter 
också driften av din e-postlösning om du önskar.

• Drift utan begränsningar
• Backup alla dagar i veckan
• Alltid fri support på driftlösning
• Uppdateringsansvar (Webbupdate)
• Enkla och avancerade driftlösningar

Genom Vallagruppens driftpartner erbjuder vi allt från drift 
av en mindre hemsida, men vi har även kunskap att sköta 
driften av tunga lösningar med speciella krav. Vi hjälper dig 
med stresstester/mätningar av större, tunga lösningar och 
utifrån dem, anpassa lösningen för optimerad nivå.

Ehandelssystem
Vallagruppen erbjuder kraftfulla e-handelssystem 
med mycket potential. Vallagruppen utför kopplingar 
mot affärssystem,databaser och olika betallösningar. 
En e- handel av idag är inte bara en webbshop utan 
ett antal sammanhängande system.

• E-Handel med bästa konvertering
• Betallösningar med integration
• Sökmotoroptimeringar
• Kopplingar mot affärssystem

Du ges alltid en möjlighet till egen design, inga 
begränsningar eller kostsamma licensavgifter. Valla-
gruppen jobbar uteslutande med opensource lösning-
ar vilket gagnar dig som kund.

Woocommerce, Prestashop och OpenCart är 
 exempel på några av plattformarna vi jobbar med.

• Drift genom Vallagruppens egna datacenter
• Full support hela vägen
• Möjlighet till egen Onlinechatt med full kundsupport

6 VALLAGRUPPEN



Bloggverktyg

Det är ett verktyg för dig som vill jobba 
med nyheter, aktuella händelser och som 
simultant fungerar som en företagsblogg. 
Ett verktyg med multipla funktioner. Med 
Vallagruppens verktyg får du funktioner som 
lyfter din webbplats. Du har full kontroll över 
innehållet. Att innehållet (Content) ligger 
på er sida, vilket gör att ni får all länkkraft 
till just er hemsida/blogg/domän. Det finns 
en rad kostnadsfria verktyg men synonymt 
med alla dessa är att innehållet inte ligger 
på er egen sida. Vallagruppen vill att ni 
väljer ett verktyg där ni har full kontroll över 
ert innehåll. Som i sin tur ger ökad kraft på 
Google. Med våra bloggverktyg kommer en 
rad viktiga funktioner:

• Jobba med flera skribenter.
• Admin får ett verifieringsmail innan 

inlägg publiceras.
• Arbeta med Kalenderfunktion.
• Varje artikel kan hantera önskat antal 

Taggar som man sedan kan filtrera på.
• Skapa undersidor/menyer som är 

kopplade mot viss kategori
• Verktyget har en kraftfull sökfunktion
• Flera olika moduler vilket ger stor 

flexibilitet
• Direktkoppling mot Sociala medier

Verktyget är enkelt att administrera och allt 
sker direkt från er hemsida utan att använda 
komplicerade administrationssystem (CMS).

Onlinemarknadsföring

Vallagruppen utvecklar ditt företag genom 
marknadsföring online med bästa utfall.

Världen förändras snabbt, så även 
när det gäller hur man på bästa sätt 
kan synas och utveckla sitt företag. 
Traditionell marknadsföring är inte 
förlegat, men marknaden tar nya vägar 
och här finns vi med vår kunskap.

Att jobba med Onlinemarknadsföring 
kan vara komplext och svårt. Det kan vara 
svårt att välja. Vi hjälper ditt företag att 
hitta rätt i teknikdjungeln.

Vi hjälper dig att sätta strategier, med 
sammanstättning av kampanjer, insamling 
av data. Vallagruppen står för hela kedjan.

Som partner till Vallagruppen får du 
inte bara tillgång till vår kunskap om 
Onlinemarknadsföring, du får även 
kunskap i marknadsföring och vi har lång 
erfarenhet av grafiska framställningar.

Vi hjälper dig exepelvis med:

• Framställan av strategier
• Upprättande av grafiskt material
• Uppsättning av Onlinekampanjer
• Upprättande av “Call to action”      
   (Insamling av data)
• Driftsättning av överenskommen      
   strategi
• Löpande information om utfall av              
   budget

I samband med att utveckla och få hjälp 
med Onlinemarknadsföring görs alltid en 
kostnadsfri analys av befintlig webbplats, 
detta så vi tillsammans når bästa resultat. 
Vi hjälper dig att utveckla och driva 
affärer till ditt företag. Vi hjälper dig med 
“branding” och att utvecklas.

Att synas och verka i det digitala bruset 
har aldrig varit viktigare. Syns man inte så 
finns man inte. Sociala medier har fått en 
helt ny verkan och för företag är det en 
mycket viktig faktor. Vallagruppen har en 
rad referenskunder och vi berättar gärna 
hur vi kan hjälpa just dig!

Sökmotoroptimering

Det finns många delar på din hemsida 
som du kan jobba med för att öka din 
synlighet på nätet. En av delarna är 
sökmotoroptimering. För att Google 
ska kunna läsa av och presentera din 
webbsida måste du tala om vad du är bra 
på. Det gör du bäst med en innehållsrik 
text som är lättförståelig, strukturerad och 
fokuserad. Ett bra content på din sida gör 
en stor del av jobbet. Google gillar också 
uppdaterade hemsidor. Glöm inte bort 
att lägga ut nyheter och förändringar på 
din sida. Desto oftare det händer något 
nytt på hemsidan, desto större chans att 
få en bättre placering på Google. Även 
besökare har en anledning att återkomma 
om sidan uppdateras regelbundet med 
intressanta inlägg. De ser då ett företag 
som förnyar sig och vill dela med sig av sin 
kompetens.

När du skriver text är det viktigt att man 
sätter title, metabeskrivning och “H1:or”. 
Vi erbjuder funktionella verktyg som 
underlättar för eget SEO-arbete. 

 Kraven på kvalitet är idag mycket hög. 
Det är viktigt att veta vad som påverkar 
resultaten när det gäller synbarheten 
på nätet. Därför är kravet på en bra SEO 
väldigt viktig.
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Suicide Zero är en ideell organisation som sedan 2013 
arbetar för att radikalt minska självmorden. Cirka 1 500 
personer tar sitt liv varje år. De allra flesta kan vi rädda. 
Suicide Zeros vision är ett samhälle utan självmord.

Kunskapen för att uppnå visionen finns men den måste bli 
allmänt känd och politiker måste satsa pengar på  konkreta 
åtgärder som minskar självmorden. Eftersom det finns 

Mer än fyra människor tar sitt liv i Sverige varje dag. 

Självmord är den vanligaste dödsorsaken bland unga. 

Suicide Zero arbetar för att radikalt minska självmorden. 

Stöd deras viktiga arbete och rädda liv. www.suicidezero.se

mycket tabu, okunskap, rädsla och stigma kring själv-
mord och psykisk ohälsa arbetar vi för att öka kunskapen 
hos politiker, journalister, vård- och skolpersonal samt 
allmänheten. Detta gör vi genom lobbying, debattartiklar 
i Sveriges största nyhetsmedier, utbildningar och före-
läsningar för olika yrkesgrupper.
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Analys av din webbplats
Vallagruppen erbjuder en rad lösningar när det 
 kommer till Digital Kommunikation. En tjänst är: Analys 
av din webbplats

Genom en analys av din nuvarande webbsida får 
du veta hur den kan bli bättre och vilka ändringar som 
skulle ge bättre resultat. Vallagruppen besöker din sajt 
och utvärderar flera områden, bl.a. användarvänlighet, 
mobilanpassning och målfokus. 

Vallagruppen är duktiga inom områden för webb-
lösningar, e-handel, onlinemarknadsföring m.m. Vi får 
ditt företag att växa. Vi erbjuder en komplett analys 
av er befintliga webblösning. Utifrån det kan ni ta 
 smartare och bättre beslut. Vallagruppen gör en över-
syn och återkopplar med utfall av vår analys.

•  Vi ser över hur din webbsida stämmer överens med    
    ert företags profil
• Konverteringsanalys. Har er webbplats förutsätt-
   ningarna som krävs för att den ska omvandla 
   besökare till kunder?
• Är webbsidan användarvänlig,har den rätt struktur        
   som hjälper besökaren att hitta rätt?
• Är innehållet relevant, har den annan nyttig 
  information som hjälper er att nå uppsatta mål?
• Vi analyserar hur er webbsida upplevs via mobila    
  enheter. 
• Genomgång och kontroll av bef. sökmotoroptimering.

Hos Vallagruppen får du alltid full support hela vägen. 
Boka en analys. (Inga köpkrav föreligger efter analys).

Digital kommunikation när den är som bäst
Sist men inte minst. Vallagruppen håller bra prisnivå 
och de finns nära dig i centrala Sverige. 

Vallagruppen utgår från Linköping men har även 
kontor i Västervik. För Vallagruppen är alla kunder lika 
värda, liten som stor.

Webbutveckling med tillhörande sociala medier. Allt från 
 integrationer till pushsystem, till lösningar för och kring Googles 
my Business, Facebook, Instragram m.fl. Kunskap är nyckeln till 
en god strategi kring Sociala medier. Vallagruppen har lösningar 
för er digitala strategi på sociala medier. Prata med oss och låt 
oss förklara vad vi kan hjälpa dig med. Sociala medier ska för-
stärka ert företags varumärke i kombination med att det ska vara 
enkelt att administrera. 

Integrationer med sociala medier
Vallagruppen hjälper företag att bygga sk. API bryggor  mellan 
webb och medier. Vi erbjuder även pushlösningar där ex. 
nyheter, artiklar automatiskt pushas till valda sociala medier. 
Vallagruppen hjälper er att välja rätt väg. Vi tillhandahåller även 
tjänsten att jobba med annonser i Sociala Medier.

Att synas på Google
Syns man inte på Google så finns man inte. Viktigt är att  komma 
så långt fram på Googles sidor. Att hamna på sidan ett på 
Google kräver att du har viktiga sökord. Vallagruppen hjälper dig 
för ökad synbarhet. 

     Sociala medier
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Säker hemsida
Säkra er hemsida och ehandelsplattform 
Utveckling med hacking, när det kommer till webb-
lösningar, e-handel, spridning av virus med mera ökar 
för varje dag. Tillsammans måste vi på bästa sätt skydda 
oss. Det handlar om hur vi beter oss, det handlar om 
vad vi gör och hur vi på bästa tänkbara sätt kan skydda 
oss i den digitala världen.

Vallagruppen arbetar hela tiden med att säkra er 
webblösning på bästa möjliga sätt. Vi säkrar våra servrar 
regelbundet och tar löpande backuper om olyckan 
skulle vara framme.

Uppdatering av er webbplattform 
Har ni en webblösning hos Vallagruppen behöver 
den hållas up to date. Vi kan våra system och är bäst 
 lämpade att hjälpa dig med detta.

För en månatlig kostnad sköter vi uppdatering av er 
plattform. Vi ser till att en gång per månad logga på er 
webblösning, kontrollera status och göra nödvändiga 
säkerhetsuppdateirngar. 

Löpande får du information om statusen på din 
hemsida.

Webbläsare varnar för osäkra sidor
Företag som Google, Firefox, Safari med flera skruvar 
upp säkerheten på sina webbläsare. För er som har en 
företagshemsida eller e-handelsplattform bör ni snarast 
överväga att lägga på ett SSL certifikat på er hemsida.

Era besökare varnas om att er hemsida inte är säker 
vilket är allvarligt. Som besökare blir vi mer och mer 
försiktiga, vilket kan innebära att man förlorar besöka-
re. Https innebär i korta ordalag att man på sin hem-
sida skapar ett så kallat SSL certifikat. Det innebär att 
hemsidan visas krypterad, vilket i sin tur ökar säkerheten 
för besökaren. Man ser ett hänglås till vänster om själva 
adressen (URL:en). 

Det här utför vi vid övergång till https.

    • Skapar ert certifikat som är knutet till er domän.
    • Google Search Console Registrering
    • http omstyrning till https://erdomän
    • Google Analytics – Vi ändrar spårning
    • Vi installerar avsett SSL Certifikat
    • Indexera ny inläsning av samtliga länkar

Er webbplats blir genom detta ”säker” och all trafik sker 
via https. Det innebär även att ni genom det här möter 
de krav som Google, Firefox etc. använder sig av.

Grafisk formgivning
Vallagruppen är proffs på ”Digital Kommunikation”. Vi är 
även din mediabyrå som hjälper dig med olika former av 
grafiska arbeten. Uteslutande jobbar vi med högsta kvalitet 
i kombination med en god support.

Digitala publikationer  Flipbooks
Behöver du hjälp med att publicera publikationer Online 
på nätet i såkallade bläddringsbara internetböcker eller 
Flipbooks. Vallagruppen hanterar allt från enstaka publika-
tioner till att löpande hantera ditt företags digitala böcker 
på nätet.

Framställan logotyp  grafisk profil
Behöver ditt företag få hjälp med design av ny logotyp 
eller få hjälp med en ny grafisk profil. Vallagruppen tar fram 
grafiska profiler som även är anpassade för den digitala 
världen, exempelvis framställan av ny mailfot etc. Vi har 
 flera kundprojekt i ryggen och hjälper dig gärna. 
Låt Vallagruppen få dina idéer och tankar.

Grafisk formgivning
Behöver du hjälp med framställning av bilder, broschyrer, 
framställan av digitala PDFer, annonsmaterial etc. kontakta 
Vallagruppen, så hjälper vi dig. 

Vi samarbetar också med MediaFokus när det gäller 
grafisk design och tryksaksproduktioner. MediaFokus sitter 
i samma kontorslokaler som oss, både i Västervik och i 
 Linköping.

VALLAGRUPPEN 11



Ett av världens enklaste betalsystem.
En betallösning för dig med krav.

Payer är företaget som erbjuder 
 innovativa betallösningar för företag. 
Valla gruppen har tagit fram en helt ny 
lösning som förenklar onlinebetalningar 
över hela världen.
Så här fungerar det. Genom Payer erhåller ni ett komplett 
betalsystem för hantering av betalningar via kreditkort, 
bankbetalning, Swish etc. 

Principen är att ni genom ett system genererar en 
 betallänk som skickas till kunden via SMS eller e-post. Kund 
erhåller betallänken, betalar tjänsten/produkten och ni 
levererar. 

Plattformen Vallagruppen tillhandahåller är en helt färdig 
lösning. Det bygger på principen att ni erhåller en helt egen 
plattform där ni kan skapa ett eller flera olika formulär. Det 
kan vara ett formulär som er kund fyller i för att beställa, det 
kan vara ett formulär som ni fyller i. I samtliga fall genereras 
via Payer en betallänk som ni eller kunden erhåller.

Du erhåller en plattform från oss som är helt kundu-
nik. Detta innebär att vi kan sätta er grafiska profil och att 
plattformen är skalbar om så önskas. Vi kan skapa skyddade 
areor vilka kräver inloggning och mycket mer. I lösningen 
ingår API koppling mot Payer för korrekt funktion.

I grundutförande ingår plattformen med er färgsättning 
och med er logotyp, det ingår ett formulär som sedan 
kopplas samman med Payers API. Välj den nivå som passar 
er bäst.

Utöver våra färdiga lösningar small, medium och  large 
erbjuds ni egna specialanpassade lösningar. Det kan 
vara att skapa responsiva iframes det kan vara ett erhålla 
 inloggningar för kund eller personal etc. Vi designar efter 
era önskemål.

Kontakta oss för en mer utförlig presentation om vad 
Payer kan gör för ditt företag eller besök: 
https://pay.vallagruppen.com för mer informatiom.

INGÅR SOM STANDARD PÅ ALLA NIVÅER
Varje nivå erhåller en egen plattform där egen logo och färgsättning ingår. 
För varje API-kopplat formulär ingår att kund och admin erhåller mail med de 
värden som kund fyllt i. Betallänk skickas till admin eller till kund. Fri support 
ingår alltid samt fria uppdateringar. Varje plattform kan knytas till ert företags 
domän. Vi säkerställer att ni erhåller korrekta uppgifter så att mail alltid kan 
levereras. Det sker genom att ni från oss erhåller korrekta SPF regler. Vi tar 
ansvar för driften av er webblösning 24/7. Backup 7 dgr per vecka ingår. 

FRI SUPPORT OCH FRIA UPPDATERINGAR INGÅR  INGA BINDNINGSTIDER
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Cancer 
hjälpenCancerhjälpen har hittat rätt

Välgörenhetsorganisationen 
Cancer hjälpen grundades 1993. 
Med hjälp av donationer från 
privatpersoner och företag samlar 
man in pengar som  sedan fördelas 
till behövande cancersjuka barn 
och vuxna.
– Cancerhjälpen hade sin första kontakt med 
 Vallagruppen redan år 2015. De stod då inför att 
bygga en ny hemsida, men valet föll inte på Valla-
gruppen den gången, säger Lisa Samuelsson.

– Däremot lämnade de ett mycket gott intryck. 
Inom den digitala världen går det snabbt, framför 
allt de senaste åren! Vi har tidigare upplevt det 
som en djungel att hitta rätt när det kommer till 
webbyrå. År 2018 stod vi åter i samma vägskäl med 
vår hemsida. Då föll bitarna på plats och Vallagrup-
pen fick slutligen uppdraget. 

– Jag tycker att de ger väldigt bra och personlig 
hjälp, Om man till exempel råkar få driftstopp finns 
de alltid där och åtgärdar problemet så snabbt 
som möjligt, utan långa väntetider. Vi har haft ett 
spännande och lärorikt år och är mycket nöjda, 
konstaterar Lisa Samuelsson på Cance r hjälpen. 

”Vallagruppen finns alltid där och åtgärdar 
 problemet så snabbt som möjligt.”
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Mantorptravet växer

Vallagruppen lyfter Marstrom
Man behöver inte gå längre än till Marstrom Composites hemsida för att 
bli varse hur de ser på vikten av hög kvalitet, samt värde för pengarna: 
”Högkvalitativ komposit mattas inte av i mekaniska egenskaper under sin 
tekniska livslängd. Life cycle cost är ett kvalitetstänk som genomsyrar all 
vår produktion.” säger Torbjörn Lindersson, chef för mastavdelningen på 
Marstrom Composite.

– Jag träffade Vallagruppens VD Mikael Andersson i samband med sam-
arbetet mellan Vallagruppen och  Marstrom Composite, och jag blev så nöjd 
med dem att jag anlitat dem till att göra hemsidor för diverse projekt när 
jag velat presentera dem. De är väldigt snabba på att göra snygga saker till 
rimliga kostnader, så man kan skjuta iväg en konceptidé som de  visualiserar 
och digitaliserar och som man sedan kan använda, förklarar Torbjörn 
 Lindersson.

– För oss är det en väldig trygghet att ha vår samarbetspartner på nära 
avstånd om det skulle hända något eller om vi behöver hjälp. Dessutom ger 
det oss arbetsro att göra det vi är bra på och låta Vallagruppen ta hand om 
det de är bra på.

”De är väldigt  snabba på att göra  snygga saker till rimliga 
 kostnader.”
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Den primära verksamhet på Mantorptravet är 
och har i alla år varit att arrangera travtävlingar, 
men från och med i år har man adderat hopp
tävlingar. 
– Vi anlade nya ridbanor ifjol och hade en testtävling i höstas, och  
kommer i år att arrangera ett tiotal tävlingar, förklarar sportchefen  
Thomas Knutsson.

Målsättningen är att få SM-tävlingar så småningom, och med  
 utvecklad och utökad verksamhet kommer naturligtvis högre krav inte 
minst på digital tillgänglighet, tydlighet 
och synlighet på social medier. Sam-
arbetet med Vallagruppen är en naturlig 
del av processen. De är webhotell för 
Mantorptravets hemsida och har varit 
med och utformat sidan. Det var så det 
började. 

– Sedan har vi haft stor nytta av 
Vallagruppen även när det gäller mark-
nadsföring, framför allt på nätet, dels på 
webben och dels i sociala medier, som 
de också är duktiga på. Vi har fått bra 
respons och känner att vi når ut bra. Vi är 
jättenöjda med samarbetet. Vallagruppen 
är lättsamma och trevliga att ha att göra 
med, väldigt kunniga och har resurser, så 
när det händer något är det alltid snabbt 
åtgärdat, avslutar Thomas Knutsson.

”Vallagruppen är lättsamma och 
trevliga att ha att göra med, väldigt 
kunniga och har resurser.”



Vill du också bli kund hos Vallagruppen? 
Kontakta oss, så visar vi vad vi kan hjälpa ditt 
företag med.

Några av våra 
kunder just nu

Cancer 
hjälpen

Mantorptravet växer
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Ordlista
ALIAS Även om varje virus har ett specifikt 
namn, väldigt ofta är det mer allmänt kända 
genom ett smeknamn som beskriver en viss del 
eller egenskap av viruset. T.ex. är viruset CIH 
även känd under alias Tjernobyl.

API Detta är en funktion som används av 
program för att interagera med operativsystem 
och andra program.

ASP Scriptspråk som används för att visa / 
”köra” hemsidor. Du ser aldrig den ASP koden 
när du visar hemsidan. Denna förkortning kan 
också hänvisa till Application Service Provider.

BOTNET Ett nätverk eller grupp av zombie- 
datorer som kontrolleras av ägaren via Bot 
ägaren av botnät skickar instruktioner till 
 zombies. Dessa kommandon kan uppdatera 
bot, ladda ner ett nytt hot, visa reklam eller 
starta DOS-attacker.

BUG Detta är ett mindre eller större fel i ett 
program.

CACHE Detta är en liten del av datorns eller 
webbläsaren eller hemsidans minne.

COOKIE Detta är en laglig textfil som ibland 
skickas från besökaren av en webbsida för att 
registrera besök på sidan och registrera viss 
information om besöket. Vanligtvis när du 
handlar online.

DDoS Detta är en Denial of Service (DoS) attack 
där flera datorer attackerar en enda server på 
samma gång.

DNS System för att möjliggöra kommunikation 
mellan datorer som är anslutna i ett nätverk 
eller Internet. Det innebär att datorer kan 
lokaliseras och tilldelar logiska namn till deras 
IP-adresser. DNS-servrar är de datorer där 
dessa namn hanteras och associerade till deras 
motsvarande IP-adresser.
FTP (File Transfer Protocol) En mekanism 
som tillåter att filer kan överföras via ett TCP / 
IP-anslutning.

HACKER Någon som kommer åt en dator eller 
ett datorsystem olagligt eller utan tillstånd.

HTTPS Detta är ett kommunikationssys-
tem som gör att webbsidor kan visas via en 
webbläsare. https eller SSL står för säker och 
krypterad anslutning. 

HYPERLÄNK Navigationsmöjlighet för en 
användare på en webbsida eller e-post som 
tar användaren direkt till en annan webbsida/
resurs.

IMAP Detta är ett system eller protokoll som 
ger tillgång till e-postmeddelanden kan läsas 
och skrivas och uppdaterats. T.ex. om du har 
minst 2 personer som har tillgång till samma 
e-postadress som konfigurerats som IMAP så 
kan båda personer se om den andra personen 
har skickat ett meddelande eller tagit bort 
den. Mycket vanligt inom företagskulturer med 
support avdelningar.

IP TCPIP En IP-adress är en kod som identi-

fierar varje dator. TCP / IP-protokollet är det 
system som används i Internet, som samman-
binder datorer.

JAVASCRIPT
Ett skript språk som erbjuder dynamiska egen-
skaper för webbsida.

NÄTFISKE
Phishing innebär stora utskick av e-postmed-
delanden som verkar komma från tillförlitliga 
källor och som försöker få användare att 
avslöja konfidentiell bankinformation. Det 
mest typiska exemplet på phishing är att skicka 
e-postmeddelanden som verkar komma från 
en online-bank för att få användare att skriva 
in sina uppgifter i en webbsida som ser ut som 
originalet.

POP Detta är ett protokoll för att ta emot 
e-post.

PROXY En proxy fungerar som en mellanhand 
mellan det interna nätverket, t.ex. ett intranät, 
och anslutningen till Internet.

ROOTKIT Ett program för att dölja objekt 
såsom processer, filer eller Windows-register-
poster (ofta inklusive sin egen). Denna typ av 
programvara är inte skadligt i sig, men används 
av hackare för att dölja sina spår i tidigare 
drabbade system. Det finns typer av skadlig 
kod som använder rootkit för att dölja sin 
närvaro i systemet.

SCRIPT Termen skriptet refererar till filer eller 
delar av kod skriven i programspråk som Visual 
Basic Script (VBScript), JavaScript, mm

SENDER POLICY FRAMEWORK (SPF)
Eller som man också säger Sender Permitted 
From som var det ursprungliga namnet, är en 
metod för att förhindra att e-post skickas med 
förfalskade domännamn i avsändaradres-
sen. Med förfalskad menas här att domänen 
visserligen existerar men att avsändaren 
använder någon annan adress än sin egen som 
avsändaradress.

SPOOFING (av eng spoof, parodi som intill 
förväxling liknar förebild) åsyftar användning av 
förfalskad eller lånad identitet på Internet, ofta 
i bedrägligt syfte. Exempel på tillämpningar är: 
falsk webbplats som imiterar en annan webb-
plats utformning. Ofta ett känt företags namn 
för lösenordsfiske (nätfiske, phishing), det vill 
säga i syfte att lura besökare att uppge känsliga 
personliga uppgifter såsom kontonummer eller 
lösenord.

SMTP Detta är ett protokoll som används på 
Internet enbart för att skicka e-postmedde-
landen.

SQL En standard programmeringsspråk som 
syftar till att göra det möjligt för administration 
och kommunikation av databaser. Den används 
ofta på Internet (t.ex. Microsoft SQL Server, 
MySQL, etc.).

URL Adress för åtkomst till Internet-sidor (eller 
andra datorer).

ZIP En särskild form av komprimerad fil mot-
svarar WinZip programmet. Finns många olika 
typer och är oftast gratis.



Webbplatsen ska driva business och den ska på ett smak-
fullt sätt beskriva alla fördelar med boende på Ekhagen.
Ett projekt som inkluderar allt från första tanke till design, 
till uppbyggnad av online kampanjer på Sociala medier.
Mitt i naturen nära havet - följ vårt projekt

Bostadsbolaget bygger rymliga parhus på 104 kvm 

Vallagruppen fick uppdraget att för Bostadsbolaget i 

Västervik bygga en helt ny lösning för det nya kommande 

bostadsområdet Ekhagen. www.ekhagen.nu
med två uteplatser. Ett boende utöver det vanliga med 
10 minuters cykelavstånd till Västerviks centrum. Nära till 
Gränsös vackra natur med fina badmöjligheter vid klippor 
och stränder. Att bo i hyresrätt ger frihet och tid till annat. 
Det havsnära läget, de gröna omgivningarna och närheten 
till centrum gör det lätt att trivas här.

Vallagruppen fick uppdraget att för Linderson Consulting 
ta fram en ny webbsida. Linderson Consulting har mång-
årig kunskap som konsult inom branschen för mast- och 
båttillverkning.

Ett spännande projekt där konceptbåten VIDA byggs i 
kolfiber. Vallagruppen hjälpte Linderson Consulting med 

denna landningssida och i detta fall är det en enklare 
konceptsida eller presentationshemsida. Projektet är och 
går under det som kallas för Tender Boat Vida - Varför inte 
tänker vi, den är cool och den är byggd i kolfiber, så håll 
koll på utvecklingen av VIDA. Landningssidan är helt fram-
ställd av oss där vi haft helt fria händer.
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Vallagruppen byggde en ny uppgra-
derad webblösning för Restaurang 
Sandbyhof i Loftahammar. En modern 
webbplats, anpassad för besökaren. 
Sandbyhof Restaurang-Pizzeria er-
bjuder genuint god mat och finns mitt i 
Loftahammar i nya fräscha lokaler och 
med bästa service. De arrangerar trev-
liga kvällar med trubadurer, räkfrossa, 
musikquiz och mycket mer. 
www.pizzeriasandbyhof.se
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Vallagruppen fick förtroendet av Tjustbygdens Sparbank i 
Västervik att bygga en ny webblösning till dem.  Lösningen 
är en hemsida som på alla sätt optimerats för bästa 
 pagerank på Google och inte minst för kommande Online 
Marketing. Här kommer vi tillsammans med Tjustbygdens 
Sparbank skapa ett stort digitalt brus.

På www.enbattrebank.nu kan du följa Tjust bygdens 
Sparbanks arbete för människorna och företagen i 
 Tjustbygden och även själv ta möjligheten att söka både 
ungdomsstipendium, bidrag eller sponsring till ditt projekt.

Med hjälp av Christian från Lindsten Foto har Vallagruppen 
producerat en helt ny hemsida och till det en fristående E- 
handelsplattform. Allt byggt med de senaste av tekniker. Allt 
byggt för att i framtiden alltid ge bästa Call To Action.
www.lindstenfoto.se





Vallagruppen har tillsammans med Oskarshamn Energi 
jobbat fram en helt ny webblösning under en längre tid.  
Lösningen har en rad funktioner som kopplingar med och 
emot Mobilt BankId och funktioner för felanmälan. 

Stor vikt har även lagts på att jobba med sökmotorarbete, 
landningssidor och mycket mer. En stor komplex lösning 
som både Oskarshamn Energi och Vallagruppen är stolta 
över. Ett jobb i stor samverkan.

Vallagruppen bygger tillsammans med Oskarshamns Energi 

hållbart för framtiden. Vallagruppen fick förmånen att 

producera nästa generations 

webb till dem.
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Xpendo.se
Vallagruppen fick uppdraget att bygga och 
 l ansera en ny hemsida för Xpendo

Webblösningen är av det lite enklare snittet, spar smakat 
med grafiska objekt. Här är det budskapet som är det 
 viktiga. Lösningen är fullt optimerad för att på bästa sätt 
synas på Google. Hemsidan är sökmotoroptimerad med 
det som kallas för Onpage SEO.

Hemsidan har även en enklare call to action. Ett formulär 
där kunden enkelt kan begära offert, komma i kontakt med 
etc.

Vid lansering hjälpte vi kunden med hantering av om-
pekning, uppsättning av e-postregelverk med mera.

Xpendo är specialiserade inom lönehantering och HR.
De finns i Linköping och med dagens digitala teknik kan 

de hantera löner över hela landet. Deras personal har över 
30-års erfarenhet av lönehantering och HR frågor.

Xpendos idé är att på ett effektivt och säkert sätt hantera 
löner åt företag som väljer att lägga ut sin löneadministra-
tion på ett konsultföretag. Så kallad löneoutsourcing. Till ett 
fast pris!

De erbjuder även konsultation inom HR. Oavsett om 
man som arbetsgivare är bunden till kollektivavtal eller ej 
så är dagens regelverk och lagar omfattande i förhållandet 
mellan arbetsgivare och anställda. Från rekrytering till upp-
sägning och allt däremellan!

mdactivewear.com
Ny ehandel för Matthew Davis Sportkläder

Vallagruppen byggde en ny e-handel för Matthew Davis 
Sportkläder som är snygga, moderiktiga och kvalitativa. 
Lösningen vi byggt är en e-handel där högt fokus legat på 
hög konvertering. Ett betalsystem från Ecster för smidig 
betalning vid order etc.

Vallagruppen har i samband med denna lansering även 
hanterat företagets Online marketing. Här har vi skapat 
kampanj mot bestämd målgrupp eller som vi säger; att vi 
sätter rätt ”Target”

Kort sagt, vi hjälper kunden med en ny shop och inte 
minst, vi hjälper kunde för maximal, ökad digital närvaro. 
 Vallagruppens samlade begrepp för det de hjälpt kunden 
med är - Digital Kommunikation.
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lejagruppen.se
Vallagruppen har producerat en ny webblös
ning för  Lejagruppen. Webblösningen är även 
kopplad mot CGI via ett API. En funktion där 
man kan söka upp fraksedlar etc. Lösningen har 
även ett eget Intranät. En lösning där utvalda 
personer kan logga in på plattformen för att 
komma åt, ej publik data.

Över 200 engagerade personer inom LEJA-gruppens tre 
bolag är redo att leverera kompletta lösningar inom bygg- 
och anläggningstransporter, schakt, markentreprenader, 
mark- och vägunderhåll och distribution.

LEJA-gruppens mål är att det ska vara enkelt. De är spe-
cialister på transporter, markanläggning, material och un-
derhåll. Du är specialist inom ditt område. Genom att leve-
rera allt från en enklare transport till färdiga entreprenader 
uppfyller de dina krav för en lyckad byggprocess. Behöver 
du t.ex. en väg eller en husgrund ska du inte behöva bestäl-
la delarna till bygget. LEJA-gruppen levererar helheten så 
kan du koncentrera dig på det som är din specialitet.

LEJA-gruppen består av bolagen LEJA Schakt & Trans-
port AB, LEJA Entreprenad AB och LEJA Åkeri AB.

tornbygruppen.se
Vallagruppen har byggt en helt ny webbsida för 
Tornbygruppen i Linköping. En site med fullt re
sponsiv design som innebär att webblösningen 
skalas om beroende på vilken skärmupplösning 
som besökaren har, oavsett om man besöker 
webbsidan med en mobil, surfplatta eller da
tor så kommer upplevelsen bli korrekt. Denna 
webblösning är även byggd med en så kallad 
skyddad area för medlemmar.

Tornbygruppen är en förening för företag inom Tornbyom-
rådet i Linköping – både små och stora. Här har du möj-
lighet att lära känna andra Tornbyföretag och här kan de 
hjälpas åt att föra fram viktiga frågor till beslutsfattare.
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Team J105 Vallagruppen 
- Allt hänger ihop 

– Att samverka med människan
Plattformen Team J105 är för Vallagruppen en perfekt digital testplattform, här jobbar vi intensivt 
med att testa nya marknadsföringsmetoder till att se hur en samverkan med sponsorer / kunder på 
bästa sätt kan utföras. Med andra mervärden som sedan tas in i företaget Vallagruppen.

MÖT TEAM J105 VALLAGRUPPEN
För oss på Vallagruppen handlar detta om att hämta kraft och energi för att sen prestera maximalt 

med företaget med personal och med kunder.

Team J105 Vallagruppen vill maxa i speed, vi vill maxa i att ha kul. Vårt mål är enkelt.

Vi vill träffas, vi vill segla, vi vill tävla och placera oss så bra det går utifrån våra förutsättningar. 

Tillsammans med våra sponsorer för vi Team J105 Vallagruppen framåt.

Att segla eller att segla, här finns det otroliga skillnader. Racing är utmanande medans crusing till-

hör livets goda. När det kommer till racing så är det mycket mer krävande än vad man kan tro, det 

är fysiskt och det är mentalt krävande. Det att alltid prestera det bästa man bara kan är bara så kul. 

Varje segling blir ett pass. Värt att testa...

 

Anneli Cronstrand

Crew Team J105
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VALLAGRUPPEN  LINKÖPING | Vi har vårt huvudkontor i Linköping på Fridtunagatan 2. 

Varmt välkomna på ett besök.

VALLAGRUPPEN  VÄSTERVIK | För bästa service är vi nu etablerade i Västervik. Genom 

det kan vi än bättre serva er i regionen. Varmt välkomna för ett besök.

Vallagruppen finns för att hjälpa dig på vägen och vid ett första möte träffas vi och går 

igenom vad just vi kan hjälpa dig med. 

VALLAGRUPPEN LINKÖPING (HK)
Fridtunagatan 2
582 12 Linköping
Tel - 013 473 20 20
info@vallagruppen.com

Öppet Mån - Fre
Kl. 08.00 - 17.00

VALLAGRUPPEN VÄSTERVIK
Strandvägen 1 B
593 32 Västervik
Tel - 013 473 20 20
info@vallagruppen.com

Öppet Mån - Fre
Kl. 08.00 - 17.00
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