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EFFSO Group AB utökar verksamheten och startar 
konsultförmedlaren TRINT 
EFFSO startar ett nytt konsultförmedlarbolag med syfte att hjälpa sina kunder att hitta de bästa 
konsulterna men också att förenkla och effektivisera sin hantering av pågående konsultuppdrag. 
Trint kommer primärt att fokusera på förmedling av IT-konsulter och verksamhetskonsulter.     

”Under många år har vi framgångsrikt hjälpt våra kunder på en mer strategisk nivå med 
kategoristyrning och spendanalyser inom konsulttjänstekategorin. Konsulttjänstekategorin har 
många specifika utmaningar och ofta är det motiverat att ta in extern hjälp för att uppnå önskade 
resultat. Nu känner vi att tiden är mogen att äntligen ta steget fullt ut och etablera ett bolag som 
stöttar sina kunder med hela eller utvalda delar av sin konsulttjänstekategori”, säger Mattias 
Hultheimer, koncernchef för EFFSO Group samt styrelseordförande för TRINT. 

Det nystartade bolaget, TRINT, kommer att ledas av Magnus Lundstedt. Magnus har mångårig 
erfarenhet av konsultförmedling såväl som strategiskt inköpsarbete. Han kommer senast från en roll 
som affärsområdeschef på ett av Nordens ledande bolag inom konsultförmedling.  

”TRINT ger våra kunder tillgång till hela vårt partnernätverk av de bästa konsultbolagen och de bästa 
frilansarna på marknaden. Vi har lyssnat på vad marknaden och konsultbolagen vill ha ut av 
samarbetet med en konsultförmedlare och utformat våra tjänster därefter. Våra tjänster är både 
flexibla och lätta att komma igång med men samtidigt skalbara. Något som utmärker TRINT är att vi 
vill samarbeta med ett mindre urval av de bästa konsultbolagen per kompetenskategori. Eftersom vi 
verkligen vill lära känna de konsultbolag som vi samarbetar med och bygga långsiktiga relationer. 
Som komplement till vårt partnernätverk har vi även verktyg för att nå och bygga en pool av duktiga 
frilansare. Att ingå i samma koncern som Nordens ledande inköpskonsultföretag ger oss 
förutsättningar att anta större åtaganden och en viktig möjlighet till kunskapsutbyte. Läs mer på 
trint.se”, säger Magnus Lundstedt, VD för TRINT.      
 
För mer information kontakta: 
Magnus Lundstedt, VD Trusted Interim TRINT AB   
E-post: magnus@trint.se, tel: 0768-048 018 
 
Mattias Hultheimer, koncernchef EFFSO Group AB 
E-post: mattias.hultheimer@effso.se, tel: 0708-94 43 00 
 
Om EFFSO Group AB: EFFSO är Nordens snabbast växande inköpskonsultföretag som brinner för att 
utveckla inköpsorganisationer. Bolaget erbjuder organisationer inom såväl privat- som offentlig 
sektor lösningar inom rekrytering, utbildning, interim management, konsultverksamhet och 
outsourcing. EFFSO är även grundare och återförsäljare av spendanalysverktyget Spendency. EFFSO 
omsätter cirka 140 MSEK och är idag dryga 100 personer lokaliserade i Stockholm, Göteborg och 
Malmö. EFFSO har flera gånger tagit emot Dagens Industris Gasellutmärkelse, nu senast som 
Mästargasell 2019. Läs mer på www.effso.se. 
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