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EFFSO rekryterar Adam Skogman i satsningen på att bygga 
inköpsapplikationer med hjälp av Artificiell Intelligens 
 

EFFSO satsar på Artificiell Intelligens, AI, och som ett första led i satsningen anställs Adam 
Skogman som teknikansvarig. Adam Skogman kommer närmast från Apple. Han tillträdde sin nya 
tjänst i mitten på augusti.  

EFFSO meddelar att man rekryterat Adam Skogman som teknikansvarig. Han kommer initialt att 
ansvara för den tekniska vidareutvecklingen av spendanalysverktyget Spendency, som ägs 
gemensamt av EFFSO och Visma Commerce. Han kommer också att ansvara för den tekniska 
utvecklingen av EFFSOs portfölj av inköpsprodukter där man har ambitionen att skapa banbrytande 
produkter med hjälp av teknik såsom exempelvis artificiell intelligens.  

Adam Skogman kommer närmast från en tjänst som Engineering Manager på Apple Maps i Malmö. 
För fyra år sedan var han med och planerade arkitekturen i analysverktyget Spendency: ”Jag är stolt 
över vad Spendency blivit. Det är redan en lyckad produktsatsning med en stabil kundbas. Att nu få 
komma tillbaka och ta produkten till nästa nivå känns väldigt spännande! Inköp är oerhört 
faktadrivet, och det finns stor potential för AI i segmentet. Dessutom är EFFSO ett fantastiskt bolag. 
Välskött, fullt av duktiga medarbetare och med en underbar företagskultur.”  

”Det är enormt glädjande att vi har lyckats rekrytera Adam från Apple, ett av världens absolut största 
teknikbolag. Han har vill jag påstå en unik kompetens inom AI, vilket ger EFFSO stora möjligheter att 
fortsätta bygga fler spännande applikationer inom inköpsområdet”, säger Mattias Hultheimer, VD för 
EFFSO AB.  

”Vi kommer att ha direkt nytta av Adams kunskaper i vår existerande produkt Spendency som vi 
driver tillsammans med Visma Commerce. Vi är övertygade om att det finns utrymme och behov för 
att addera nya revolutionerande dimensioner till spenddata”, säger Nils Lundgren, vice VD för EFFSO 
och VD för Spendency.  
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För mer information kontakta: 
Mattias Hultheimer 
VD för EFFSO 
E-post: mattias.hultheimer@effso.se, tfn: 070-8944300 

Nils Lundgren 
Vice VD för EFFSO och VD för Spendency 
E-post: nils.lundgren@effso.se, tfn: 070-77 44 551 
 
Om Effective Sourcing EFFSO AB: EFFSO är Nordens snabbast växande konsultföretag inom inköp. 
Bolaget erbjuder medelstora företag inom såväl privat som offentlig sektor lösningar inom 
rekrytering, utbildning, interim management, konsultverksamhet och outsourcing. Tillsammans med 
Visma äger EFFSO ett molnbaserat verktyg för spendanalys, Spendency. EFFSO omsätter drygt 120 
MSEK och är idag dryga 100 personer lokaliserade i Stockholm, Göteborg och Malmö. EFFSO fick 
under 2012, 2013 och 2014 ta emot Dagens Industris Gasellutmärkelse och har 2014 och 2015 
utsetts till ett av landets Superföretag av Veckans Affärer. Läs mer på www.effso.se. 

Om Spendency AB: Spendency är ett molnbaserat verktyg för spendanalys som ägs av EFFSO och 
Visma Commerce och drivs gemensamt som ett joint venture. Spendency har ett 90-tal kunder, bland 
annat SAS, Swedavia, SCA, Svenska Spel, Systembolaget och hälften av Sveriges landsting. Spendency 
positionerades 2017 som Customer Leader i global ranking av Spend Matters. Läs mer på 
www.spendency.se. 
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