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Techrekpodden med vår VD Alexander
Björneheim
Eyevinn's grundare och VD Alexander Björneheim gästar Techrekpodden och
berättar om en streamingbransch som växer explosionsartat och delar med
sig av sina erfarenheter av att bygga ett nischat konsultbolag. Techrekpodden
produceras av rekryteringsbolaget Ants.
"Jag var faktiskt lite orolig för att man var lite sen på bollen men i efterhand var
det väldigt bra tajming att starta Eyevinn i det skedet", berättar Alexander
Björneheim om från tiden när idén att starta Eyevinn blev till verklighet.

Streamingbranschen har vuxit explosionsartat de senaste åren, och någon
som verkligen hoppade på tåget och blev specialist inom området är
Alexander Björnheim som grundat Eyevinn. I ett avsnitt av Techrekpodden får
vi höra allt om streaming och vad som är på gång, men även om hur du kan
tänka när det kommer till att starta upp en konsultverksamhet och hitta sin
egen nisch.

Visa inbäddat innehåll här

I intervjun berättar Alexander hur hans intresse för datorer började och vägen
till att starta igång ett konsultbolag nischat inom video och streamingområdet. Vi får också höra hur ett litet konsultbolag kan jobba med
marknadsföring och även historien bakom Streaming Tech Sweden, numera
en världskänd streaming-teknikkonferens.
Alexander bjuder också på några tips till alla som funderar på att starta ett
bolag:
•

•

Se till att göra det i ett område som ni tycker är intressant. Alla
bolag går igenom svåra tider och då behöver ni känna att ni
jobbar med något som är intressant.
Omge er av fantastiskt duktiga personer. Är du ensam kommer
du inte heller orka ta dig igenom svåra svåra tider.

"Det är ju fantastiskt att vara en av de som sätter kulturen så som man vill ha det
och jobba med värderingar som man själv tycker är relevanta i ett litet bolag. Vi
jobbar mycket med transparens, samarbete, ett teknikfokus och så inte att

förglömma i konsultrollen, affärsmannaskap. Vi har grymt kul!", avslutar
Alexander Björneheim som svar på frågan vad största skillnaden med att köra
eget är.

Eyevinn Technology är det världsledande oberoende konsultbolaget
specialiserade på videoteknik och streaming. Med vår expertis hjälper vi vår
bransch att säkerställa att användarens upplevelse är av högsta möjliga
kvalitet. Vårt oberoende garanterar att våra kunder får opartiska råd och
lösningar bäst anpassade för deras unika förutsättningar. Vi erbjuder tjänster
inom teknikstrategi, systemarkitektur, projektledning och mjukvaruutveckling.
Eyevinn Technology ingår i Vinngroup, en av Sveriges mest snabbväxande
konsultgrupper. Verksamheten går ut på att bygga och utveckla
specialiserade företag inom tydliga nischer. Vinngroup får människor och
företag att växa och målet är att skapa tydliga resultat hos våra kunder.
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