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Sveriges två ledande aktörer inom webbaserade HR-tjänster går samman och 

bildar Edge HR 

De två ledande aktörerna, Wise Online och Talentum HR, som båda ingår i Wise Group AB, går 

samman och bildar fr o m den 1 januari 2013 det gemensamma bolaget Edge HR.  

– Samgåendet innebär att respektive bolags kunder, med löpande årliga abonnemang på 

webbtjänster och HR-system, får tillgång till fler specialisttjänster inom HR och arbetsrätt. 

Tjänsterna utarbetas av ledande experter inom arbetsrätt och HR-frågor.  Vidare innebär 

samgåendet goda synergieffekter med en gemensam säljorganisation, effektivare 

administration och nyttjande av samma webbplattform, säger Edge HR:s VD Stefan 

Wikström. 

Edge HR har nyligen omarbetat sina tjänster och lanserat en ny uppdaterad webblösning med 

arbetsrättslig information och HR-processer som dagligen används av bolagens tusentals kunder. 

Kunderna finns i alla branscher och sektorer och utgörs av alla typer av verksamheter, allt från 

företag med några få anställda till multinationella koncerner.   

- Samgåendet och de nya uppdaterade webblösningarna innebär att våra kunder ännu enklare 

kan arbeta med att utveckla sina organisationer, som alla når framgång genom människor, 

säger Roland Gustavsson, vd Wise Group AB. Namnet Edge HR ska även spegla företagets 

höga ambition att ligga i framkant och ständigt erbjuda kunderna de bästa och mest 

användarvänliga tjänsterna på marknaden. 

 

För ytterligare information kontakta: 

Stefan Wikström, VD Edge HR AB Tel 08-555 290 34, 0733-41 41 91 

e-post: stefan.wikstrom@edgehr.se  

Roland Gustavsson, VD och koncernchef Wise Group AB (Publ) Tel: 08-555 290 00, 070-431 29 06 

e-post: roland.gustavsson@wisegroup.se  

 

Edge HR AB, www.edgehr.se, erbjuder webbtjänster, HR-system samt seminarier och utbildningar 

inom HR och arbetsrätt. Edge HR är Sveriges största aktör inom sitt segment och levererar 

abonnemangstjänster till ca 4 000 företag och organisationer i Sverige. Över tusen personer deltar på 

våra seminarier och utbildningar inom HR och arbetsrätt med välkända årligen återkommande 

evenemang. Edge HR har kontor i Stockholm och Borås. 

Om Wise Group 

Wise Group AB (publ) är moderbolag i en koncern som äger, startar och utvecklar specialistbolag 

inom rekrytering, konsultuthyrning och HR/Personalområdet. Wise har kontor i Stockholm, 



Göteborg, Malmö, Linköping och Borås. Aktien handlas på NASDAQ OMX First North Premier med 

Mangold Fondkommission som Certified Adviser. Våra verksamheter är: Wise Professionals AB 

www.wise.se, Edge HR AB www.edgehr.se, Wise Consulting AB www.wiseconsulting.se, K2 Search AB 

www.k2search.se, Netsurvey Sweden AB www.netsurvey.se, SalesOnly AB www.salesonly.se, Forte 

Executives www.forteexecutives.se, Wise Fakta AB (tidigare Talentum HR AB) www.talentumhr.se, 

Resurs Bemanning CNC AB www.resursbemanning.se, IT-Resurs CNC AB www.itresurs.se, 

EkonomResurs CNC AB www.ekonomresurs.se. 

 


