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Collaboration Art startar byrå tillsammans med 
tre branschveteraner

Performance Marketing gruppen Collaboration Art, som Spiltan Invest är medgrundare till, 
startar en ny digitalbyrå tillsammans med branschveteranerna Jacob Pihl, Maxwell Stanford 
och Hugo Kollind. Den nya byrån, Garfield Digital, kommer att fokusera på SEO, digital analys 
och köpt media.

Collaboration Arts senaste investering, den nystartade digitalbyrån  erbjuder Garfield Digital,
tjänster som hjälper företag att optimera sina digitala strategier – främst genom SEO, digital analys 
och köpt digital media.
 
– Med 15 år i branschen har vi lärt oss att SEO i regel är den bästa investeringen du kan göra för din 
webbplats. Sett över tid finns det inget annat verktyg som ger samma hävstångseffekt. Den 
digitala analysen är fundamentet som allting vilar på, oavsett om du vill se hur väl dina digitala 
kanaler presterar, eller om du vill öka förståelsen för dina målgrupper, säger Jacob Pihl, vd för 
Garfield Digital.

Gör Google Analytics kompatibelt med GDPR-lagstiftningen
Datatilsynet, den danska motsvarigheten till Integritetsmyndigheten (IMY), gick ut den 21 
september 2022 med utlåtandet att .en standarduppsättning av Google Analytics är olaglig
Orsaken är att Google Analytics i sitt standardutförande skickar persondata till tredje land, utanför 
EU.
 
Garfield Digital specialiserar sig på tjänster som gör Google Analytics kompatibelt med GDPR-
lagstiftningen, dels via samtyckeslösningar, dels genom att förhindra att persondata skickas till 
Google.
 
– I dagsläget har majoriteten av svenska webbplatser brister, till exempel cookiebanners som inte 
fungerar och persondata som läcker till Google. I stället för att ignorera problemet eller plocka bort 
Google Analytics helt kan man använda vår lösning som gör att allt fungerar korrekt och är i linje 
med gällande lagstiftning, säger Jacob Pihl.

De tre grundarna – Jacob Pihl, Maxwell Stanford och Hugo Kollind – har alla mångårig erfarenhet 
från branschen. Senast kommer de från Knowit Experience som förvärvat grundarnas tidigare byrå 
All Rise Media AB. Collaboration Art, som Spiltan Invest var med och grundade 2021, ser stora 
möjligheter med den nya byrån.
 
– Det är otroligt roligt att vi har möjlighet att vara med och starta upp den här verksamheten. 
Jacob, Maxwell och Hugo har alla gedigen kunskap inom området och skapar tillsammans ett 
väldigt starkt erbjudande, säger Jonas Dahlquist, VD och grundare av Collaboration Art.

https://www.garfield.se/
https://www.datatilsynet.dk/english/google-analytics/use-of-google-analytics-for-web-analytics
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För mer information, kontakta:

Göran Pallmar, vice vd Spiltan Invest, 070-889 81 12, goran@spiltan.se

Jonas Dahlquist, vd Collaboration Art, 070-878 78 17, jonas@collaborationart.com

Garfield Digital, Jacob Pihl, 070-653 88 40, jacob@garfield.se

Om Spiltan Invest

Spiltan Invest är ett investmentbolag som investerar i noterade och onoterade svenska 
tillväxtföretag. Spiltan äger i dag en portfölj värderad till cirka 8 miljarder kronor som består av 
tech, finans, fastigheter och industri. Några av innehaven: Paradox Interactive, NuvoAir, Besedo, 
KlaraBo, Captario och Spiltan Fonder. Spiltanaktien är noterad på NGM PepMarket där den handlas 
veckovis, på tisdagar. Mer information finns på  .Spiltan.se

Om Collaboration Art

Grundades i slutet av 2021 av Fredrik Sellgren, Jonas Dahlquist och Spiltan Invest. I gruppen ingår 
sedan tidigare byråerna GO MO Group, InnoSearch, Dot Sure, Web Guide Partner, Semway Norge 
AS och Densou AS. Gruppen omsätter omkring 250 MSEK per år och har ca 170 anställda.

Om Garfield Digital

Garfield Digital är en digitalbyrå med specialister inom SEO, digital analys och köpt media. 
Bolagets uppdrag är att hjälpa företag och organisationer planera och genomföra digitala 
strategier via organiskt sök, innehåll, analys och medieköp. Fokus ligger även på GDPR-kompatibla 
lösningar för Google Analytics. Bolaget grundades av Jacob Pihl, Hugo Kollind och Maxwell 
Stanford i januari 2023 tillsammans med Collaboration Art, som grundats tillsammans med Spiltan 
Invest.
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