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H ur bygger man en orga-
nisation som ska handla 
om teknik och affärsut-
veckling, som samtidigt 
ska bli både svensk och 

internationell? Dessa frågor brottades 
Niclas Sandin med 2015 när han fick i 
uppdrag av Bonnier Books, ett av Euro-
pas ledande förlagshus, att skapa ett helt 
nytt bolag som skulle erbjuda en strea-
mingtjänst för e-böcker och ljudböcker 
som kunde lanseras runt om i Europa. 
Niclas fick i uppdrag att parallellt med att 
appen skulle börja utvecklas även bygga 
en organisation från grunden, och nu 
har teamet växt till närmare 70 anställda 
specialister inom flera olika områden.
 
    – BookBeat är ett separat bolag som 
drivits som en organisk startup, trots att 
vi är del av Bonnierkoncernen. Målet var 
att skapa en organisation som löpande 
kan lära sig av och anpassa sig till föränd-
ring för att kunna växa med marknaden. 
Ett av de viktigaste nyckeltalen vi satt 
upp för bygget av teamet var att minst 
50 procent av medarbetarna arbetar med 
produktutveckling och analys, medan 
resten arbetar med exempelvis innehåll 

50/50 är receptet bakom 
ljudbokstjänstens tillväxt

   BookBeat hade i slutet av 2015 ett team med en handfull anställda och en nysläppt beta-app. Fyra år senare är de 
Sveriges bästa ljudbokstjänst enligt betygen i App Store och Google Play, och med en kvarts miljon betalande användare 

på 28 olika marknader en av de som leder utvecklingen i Europa på den raskt växande ljudboksmarknaden. 
Hur har man lyckats med det konststycket?

och marknadsföring. Idén är att vi som 
organisation alltid ska ha båda perspek-
tiven, inte bara vara teknikorienterade 
utan komplettera med innehåll och idéer. 
Tekniken behövs för att bygga idéerna. 
Denna typ av korsfunktionell organisa-
tion är en förutsättning för att lyckas på 
marknader som ständigt förändras, säger 
VD Niclas Sandin.

Den totala marknaden i Sverige när-
mar sig 600 000 personer, omkring sex 
procent av befolkningen, som varje år 
betalar närmare 2000 kronor i snitt för 
en ljudbokstjänst. Det har gjort att den 
totala bokmarknaden växt senaste åren. 
Ljudformatet passar bra in i den digitala 
utvecklingen vi går mot och växer som 
format även i andra sammanhang. Första 
internationella marknaden BookBeat lan-
serade på var Finland och där har tjäns-
ten på bara tre år skapat en ny marknad 
och fått över 100 000 finska användare, 
vilket motsvarar ungefär två procent av 
befolkningen. Förutom att man växt till 
över 100 000 användare både i Sverige 
och Finland har BookBeat också blivit 
en av de populäraste ljudbokstjänsterna 
i Tyskland samt släppt tjänsten på ytter-
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ligare 25 europeiska marknader.
    – För att lyckas med vår tillväxt i stark 
konkurrens har vi ständigt behövt utmana 
oss själva i allt vi gör. Ett exempel är att 
teamet varje månad sedan starten 2015 
har släppt en ny förbättrad version av vår 
app, baserat på allt vi lär oss av använ-
darna. Steg för steg springer du då till 
slut ikapp och förbi dina konkurrenter 
vilket vi gjort baserat på snittbetygen 
användarna ger oss, säger Niclas.

BookBeat växer och är ständigt på jakt 
efter nya medarbetare. Man har siktet 
inställt mot personer med särskilda egen-
skaper som ska kunna bygga den framtida 
organisationen. 

    - Vi tittar främst på tre egenskaper när 
vi vill förstärka teamet. Den första är ”Be 
great at what you do”. Vi söker personer 
som är motiverade att bli otroligt bra 
inom det de gör, specialister snarare än 
generalister. Den andra är ”Curiosity for 
us and our users” - vi vill ha in människor 
som viIl lära sig om oss, våra kunder och 
hur det de gör passar in i helheten. Den 
tredje är ”Share what you know”. Vi vill 
ha medarbetare som gillar att dela med 

sig av sin kunskap och som pedagogiskt 
kan lära ut just den sak som de är experter 
på till alla andra, berättar Niclas.

På BookBeat har man klara visioner om 
framtiden. Att steg för steg skapa något 
som ska vara med och leda utvecklingen 
de kommande decennierna. 

    – Som bolag och organisation ska vi 
steg för steg växa och erbjuda användar-
na den bästa tjänsten, i Sverige och runt 
om i Europa. 2019 kommer vi att passera 
300 miljoner i omsättning och en kvarts 
miljon användare. Men det är bara början 
på resan som startade för fyra år sedan. 
Inom några år ska de siffrorna vara minst 
vara en miljard och en miljon. Vi verkar 
i en stark sektor där det händer mycket 
och där vi redan visat att vi har ett team 
som kan vara med och leda utvecklingen 
på marknaden, avslutar Niclas.

Skribent: Anna Bjärenäs

Niclas Sandin,VD BookBeat

Som bolag och 
organisation ska vi 
steg f ör steg växa och 
erbjuda användarna 
den bästa tjänsten, i 
Sverige och runt om i 
Europa.

”
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Ö ppna kontorslandskap 
och störande ljud
De öppna kontorsland-
skapen har fått många 
anhängare och har sina 

fördelar vad gäller aktivitetsbaserade 
arbetsformer och flexibilitet. Dessut-
om innebär färre väggar lägre kostna-
der för fastighetsägaren. Nackdelen är 
dock att många medarbetare får svårt 
att fokusera och koncentrera sig när 
de ständigt hör kollegors prat runt-
omkring. 

    - Det finns ett stort problem med 
att höra andra människors prat. Hjär-
nan vill hela tiden lyssna av vad som 
sägs. Man får svårare att fokusera och 
koncentrera sig när man hör folk pra-
ta på distans och vanligen hör man 
mänskligt tal från runt 20-30 meters 
avstånd. Ofta är kontorslokaler dess-
utom så dämpade att talet hörs väldigt 
tydligt, säger Johan Björk, Sound Ma-
sking specialist på SAC Nordic. 

Intelligent akustiklösning för bättre 
ljudmiljö
Åtgärder för att komma tillrätta med 
problemet har hittills varit att till ex-
empel sätta upp akustikplattor och 
mjuka tyger. Men nu har den svenska 
marknaden nåtts av en ny innovativ 
lösning, kallad ljudmaskering, eller 
Sound Masking. Lösningen bygger på 

  Med öppna kontorslandskap och aktivitetsbaserade arbetsplatser har ett nytt problem uppstått – störningsljud och sorl som 
gör det svårare för medarbetarna att koncentrera sig. Hittills har lösningen bland annat varit ljuddämpande paneler och tyger, 

men nu finns ett sätt att ytterligare förbättra akustikproblemen – Sound Masking från SAC Nordic AB.

att man installerar en intelligent Sound 
Masking centralenhet med högtalare. 
Systemet producerar en typ av ljud som 
ligger i samma frekvensområde som 
det mänskliga talet, 37 till 40 dBA av-
vägt i styrka. Det är en typ av lågt brus 
som man inte ska tänka på att det finns 
där. Det intelligenta systemet anpassar 
sig helt automatiskt och i realtid till 
antalet människor och ljudnivån för 
optimal ljudmiljö.

    - Detta konstanta brus som Sound 
Masking producerar i lokalen gör att 
man skalar ner distansen på vilken man 

hör talet till c.a 5 meter. Då kan man 
lätt sitta och prata med kollegor inom 
några meters håll, men slipper höra 
de människor som är på 5-30 meters 
avstånd. Det gör att medarbetarna inte 
störs av personer runtomkring men 
löser även en annan aspekt, nämligen 
integritetsproblemet med att sitta i 

öppna landskap när man får ett vik-
tigt eller konfidentiellt samtal, berättar 
Johan.

Användningsområden för Sound 
Masking
Förutom i kontorslandskap kan ljud-
maskering också användas i kontor 
med traditionell rumsindelning. I van-
liga kontorsutrymmen är problemet 
ofta att man har väggar som inte går 
ända upp till taket, utan bara upp till 
innertaket, vilket gör att samtal hörs 
från ett rum till ett annat. Ett annat an-
vändningsområde för Sound Masking 
är i rent sekretessyfte. I exempelvis 
en banklokal där kunder sitter och 
väntar vill man undvika att samtalet 
mellan kunden som betjänas i kassan 
och banktjänstemannen hörs. Även 
inom sjukvården där en läkare sitter 
och pratar med en patient vill man 
undvika att samtalet hörs ut i väntrum-
met. Inom vården finns även ett behov 
i salar som delas av flera patienter. Då 
sömnen är viktig för läkningen kan 
Sound Masking används för att alla i 
salen ska få en bättre sömn. 

SAC Sound Masking är ett helt nytt 
marknadsområde för SAC Nordic på 
den svenska marknaden. SAC Nordic 
har sedan 1998 jobbat som ljudgrossist 
med inriktning mot säkerhet. 

    - Det började med diskoteksbran-
den på Hisingen, varefter det kom ett 
nytt regelverk för ljudanläggningar. 
Innan dess levererade vi traditionella 
ljudanläggningar, men därefter inrik-
tade vi oss på talat utrymningslarm i 
ljudanläggningar. Vi har varit mark-
nadsledande på talat utrymningslarm 
och kom vidare inom Sound Masking 
för något år sedan och har redan en 
del projekt på gång som håller på 
att installeras. Det är delvis samma 
kunder som installerar den tekniken, 
det finns en tydlig koppling - ljud i 
offentliga byggnader, säger VD An-
dreas Elingdal.

Sound Masking-tekniken har använts 
i Nordamerika länge och i Europa 
ligger England och Holland i front-
linjen, tätt följt av Finland, där tek-
niken snabbt fått stort genomslag. 
Den svenska marknaden är i sin lin-
da och behovet är väldigt stort. SAC 
Nordic ser med tillförsikt fram emot 
att kunna erbjuda sina kunder en ny, 
effektiv lösning på deras akustikpro-
blem framöver.

För mer information kontakta: 
johan.bjork@sacnordic.com eller 
0372-35 969.

Innovativ lösning på störningsljud och 
akustikproblem i offentliga lokaler
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M AKAJO är bo-
laget som ligger 
bakom tre popu-
lära showrooms i 
Stockholm, Mal-
mö och Göteborg. 

Den fasta inredningen i bostäder och 
tillvalshantering står i fokus för verk-
samheten. Showroomen är till för bran-
schen, d v s arkitekter, byggherrar och 
inköpare så att de ska kunna känna på, 
jämföra och titta på produkter innan de 
fattar beslut om vad de väljer till sina 
projekt. Även konsumenter kan komma 
till showroomen. Bolaget startade 2012 
i Göteborg som en ren tillvalsplattform. 
Nu har verksamheten växt och showroo-
men fyller ett tidigare uppdämt behov i 
branschen av att ha denna typ av platt-
form och mötesplats.  Sammantaget har 
man totalt 2.600 m2 showroom på alla 

Utvecklingen går mot att fler och fler transaktioner sker digitalt. För vissa typer av köp vill konsumenten dock 
kunna titta och känna på produkterna innan beslut fattas. Här fyller MAKAJO en allt viktigare funktion. 
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orter och över 60-talet ledande varu-
märken.

    - Vi fungerar som en levande mötes-
plats för byggherrar, inredare, arkitekter, 
fasighetsutvecklare, projektledare och 
bostadsköpare, som på ett enkelt sätt vill 
se inredningskoncept/prover, och samti-
digt ha möjlighet till spännande möten 
och nätverkande genom våra event och 
seminarier, säger Jonna Mandell, VD 
och grundare av MAKAJO.

Hos MAKAJO kan aktörer i branschen 
göra konferensbokningar med möjlighet 
till lunch och fika eller boka lokaler för 
kundbesök och egna event. Tillsammans 
med produktspecialister hos produktut-
ställarna skapas unika förutsättningar 
i tillvalsprocessen mot slutkund. Det 
arrangeras flera spännande event un-
der året då kända personligheter bjuds 
in och pratar på ett underhållande och 
lättillgängligt sätt om hur olika trender 
kommer att påverka byggbranschen. 

    - Vi har networking, frukostseminarier 
och andra branschevent. Det går även att 
hyra mötesrum. Vi vill att folk kommer 
och möts, så att det genererar synergier 
och affärer, säger Jonna. 

Vilket byggbolag som helst kan använda 
MAKAJO till en låg kostnad. Det billi-

gaste basic-konceptet utan rådgivning 
kostar 7000 SEK/månad. Att byggbola-
gen kan få en så attraktiv prisbild be-
ror på att det är utställarna som betalar 
för att visa sina produkter. En växande 
e-handel har gjort att butiker numera 
ofta används som showrooms – folk går 
till butiken och provar och tittar, men 
går sedan hem och köper varan på nätet. 
Även byggbranschen har förändrats i den 
riktningen i takt med digitaliseringen. 
Denna nya typ av beteende är inte så 
populärt hos butikerna och kunderna får 
ingen bra helhetsbild av tillvalen ifall de 
tvingas åka runt till olika leverantörer 
för att försöka matcha och kombinera 
materialval. Jonna menar att MAKAJO 
har en innovativ affärsidé som kommer 
att växa, då de fyller just funktionen av 
skyltfönster som kompletterar den nya 
tidens digitala verktyg. 

    - Vi vill visa på möjligheterna med 
våra showrooms. Vi kan stötta bostads-
bolgen i tidigt skede och skapa koncept 
som fungerar i flerbostadshus, vad som 
inte bara är snyggt utan även hållbart.  
Köparna, eller de boende som skall reno-
vera, kommer till showroomet och kan i 
lugn och ro gå runt själva och titta och 
göra sina val och MAKAJO kan även vara 
med vid inflyttningar, berättar Jonna.
En generell strävan i byggbranschen är 
att man som aktör vill vara hållbar, mi-

nimera fel och vara effektiv. MAKAJO 
kan arbeta med de flesta digitala verktyg 
för tillval och ta fram koncept för nya 
projekt och för renoveringsprojekt där 
det finns valmöjligheter för de boende. 

    - Vi har digitala plattformar för detta 
och levererar färdiga underlag så att det 
blir effektivt för bygget. Vi lyssnar på 
behoven och vill ligga steget före bygg-
branschen, säger Jonna. 

MAKAJO är ett bolag i ständig utveck-
ling. Jonna hoppas i framtiden på en 
internationell expansion. 

    - Vi strävar efter att försöka följa mark-
naden och vara kreativa och flexibla. Vi 
verkar i en spännande tid och det är då 
man utvecklas, säger hon.

Kom och träffa MAKAJO på Nordbygg, 
Sveriges största mässa för byggbran-
schen, den 21-24 april. Där represen-
terar företaget alla tre showrooms och 
alla närmare 60 varumärken. 

Skribent: Anna Bjärenäs

 Jonna Mandell, VD 
och grundare av MAKAJO

www.makajo.com
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M
aten blir allt viktigare i samhällsdebatten kopplad 
till hälsa. Rätt mat kan bidra till att motverka 
cancer, hjärt- och kärlsjukdom, fetma samt typ-
2 diabetes. Samhället skulle kunna spara stora 
pengar på sjukvård om man istället investerade 

dem preventivt, i rätt anpassad mat och måltider. 

    - Den offentliga måltiden fyller här en viktig funktion och vi tror 
definitivt att den kan driva fram positiva förändringar gällande hälsa. 
Inom sjukvård och äldreomsorg kan maten främja patientsäkerhet 
och förebygga vårdskador och också förbättra tillfrisknandet. I en 
lärandemiljö har maten betydelse för inlärningen och hälsan hos 
eleverna. Dessutom har förskole- och skolmåltiden fått ökad bety-
delse då det idag finns ett ökat antal familjer i Sverige som inte har 
råd att laga ett mål mat om dagen hemma, säger Inger Stiltjestrand 
Svensson, VD på DiningDevelopment.

DiningDevelopment har ett holistiskt perspektiv och sätt att tänka 
kring mat och måltider vilket innebär – kvalitet, modernt synsätt, 
profession, drift och systematik. Det handlar om att förbättra kva-
litén på maten och effektivisera organisationer, både inom offentlig 
sektor och privat sektor. Bakom varje måltid krävs organisation, 
tydliga mål och styrning. Goda förutsättningar att bereda, tillaga 
och servera rätt mat utifrån de koncept man har, samt att det finns 
kompetens i verksamheten när det gäller hantering av livsmedel, är 
avgörande för slutresultatet. 

    - Kompetenshöjning är en nyckel. Vikten av att ha utbildad personal 
och anställda är vad som gör skillnad. Det är svårt att hitta kompetent 
personal och på gymnasienivå minskar antalet elever som utbildar 
sig inom restaurang och livsmedel. Det måste finnas utbildningar 
som fortsatt möter de krav vi har idag och vi måste se till att även 
anpassa och höja statusen på restaurang- och livsmedelsyrken inom 
Foodservice-/Storhushållsmarknaden, menar Inger.

DiningDevelopment hjälper företag, kommuner och regioner som 
jobbar med måltidsservice att få till en tydlighet vad gäller mål, för-
utsättningar och måltidskoncept. Det gäller att säkerställa kvalitén, 
titta på förbättringar som är möjliga och förändra koncepten, allt 
med fokus på lönsamhet, effektivitet och hållbarhet.

    - Vi lutar oss mot den forskning som visar att vi måste ställa om 
och ha andra ambitioner med måltiden. Större andel grönt, mer 
balanserat, lokalt så långt möjligt och mer växtbaserade livsmedel, 
där köttet är en komponent i måltiden men det växtbaserade får ta 
större plats, säger Inger.

Företag, arbetsplatser, sjukvård, skolor, barn- och äldreomsorg är 
platser där måltiden kan främja hälsan på ett betydande sätt. Dining-
Development vill lyfta frågan om matens betydelse för välmående i 
stort i samhället på nationell nivå hos politikerna. 

    - Vi vill sätta fokus på matens vikt för hälsa och välmående. Var-
för inte ta efter Nya Zeeland, där man skrotat BNP och börjat mäta 
välmående istället och tittar på hur mat och måltider främjar hälsan, 
istället för att mäta mat som en kostnad? Det finns visserligen en 
ökad medvetenhet om hur vi ska äta oss till bättre hälsa och hur det 
påverkar vår samhällsutveckling, men frågan behöver ökat fokus och 
att vi alla ser maten som viktig ur ett samhällsutvecklingsperspektiv. 
Slutligen önskar vi att politikernas medvetenhet om detta ska öka 
och att de på allvar tar till sig forskningen som finns på området, vi 
måste tillsammans  skapa nya arenor som frigör innovationskraft 
till framtidens hållbara måltidslösningar, avslutar Inger.

Skribent: Anna Bjärenäs

Mat är det livselixir som håller oss igång, oavsett vad vi jobbar med och var vi befinner oss i livet. Men maten 
är inte bara en förutsättning för god hälsa, utan dessutom en nyckelfaktor i samhällsutvecklingen.

Måltiden är viktig för 
Sveriges utveckling
 

Kontaktuppgifter:

Tfn: 0418-145 54 

Mejl: inger@diningdevelopment.com 

Web: www.diningdevelopment.com

 Inger Stiltjestrand Svensson, 
VD på DiningDevelopment

www.makajo.com
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Permascand är ett bolag med hög kompetens inom elektrokemi och där miljötänk genomsyrar hela verksamheten. 
Bolagets produkter är en viktig nyckel för omställningen till grön ekonomi.

I Permascands snart 50-åriga his-
toria har baskemikalieindustrin 
varit plattformen. Den tekniken 
används nu på nya områden. 

    - Vi sysslar som något så unikt 
som elektrokemi och skapar förutsättning-
ar för den gröna miljöomställningen. Ba-
sen i allt vi gör är katalytiska beläggningar, 
elektroder och elektrokemiska celler som 
kan användas för t.ex.vattenrening,  fram-
ställning av litium, koppar och  kobolt. 
Det som  behövs för den gröna ekonomin. 
Man spar energi om man använder våra 
produkter och kan byta ut ämnen som bly, 
kvicksilver och grafit mot vårt miljövänliga 
alternativ. Vi supporterar även nästa gene-
ration i miljöomställningen, användandet 
av vätgas, i vår produktplattform, säger 
Peter Lundström, VD på Permascand. 
Vätgas och användandet i energiomställ-
ning är något som börjar bli i ropet nu. 
Permascand har sedan decennier tillbaka 
supportat den industrin med vår unika 
elektrokemi kompetens och är redo för 
nästa steg.

En av produkterna företaget utvecklat är 
Norscand®, en produkt som används för 
litiumframställan. Litium är en viktig be-
ståndsdel i batteriframställan och batterier 
har på senare tid blivit allt viktigare för 
samhällets övergång till gröna energikällor. 
- Vår produkt utgör en viktig del i kedjan 

och är en  förutsättning för att det överhu-
vudtaget ska gå att köra elbil, säger Peter. 

Ett annat exempel på appliceringen av Per-
mascands produkter är i fartygsbranschen 
där elektrokemiska celler används för vat-
tenrening i fartygen innan de går in i ham-
nen, så att de inte ska sprida levande orga-
nismer från ett hav till ett annat. Fram till 
2023 har fartygsägare och rederier på sig 
att installera en lösning för vattenrening 
för att klara det nya lagkravet. 

- Vår lösning är miljöbesparande och ef-
fektiv. Vi skapar den elektrokemiska reak-
tionen med hjälp av ström. Detta verkar få 
stort genomslag på marknaden då det är 
en beprövad, robust och tillförlitlig pro-
cess med extremt lite driftsavbrott. Vi tror 
stenhårt på det här och håller just nu på 
och bygger en marknad, säger Peter. 

– Den elektrokemiska cellen kan placeras 
var och hur som helst på fartyget. Vår pro-
dukt är också mer yt-effektiv än alternati-
va tekniker som t.ex. UV. Barlastvattnet, 
saltvatten från havet, pumpas genom en 
tub där det renas genom elektrokemiskt 
framställd hypoklorit på ett naturligt sätt, 
säger Viktoria Lindstrand, ansvarig för 
marknadsföring och försäljning.

Permascand skapar inte bara nya celler 

från scratch, utan återanvänder mycket 
av råmaterialet om och om igen. 

    - Efter 2-15 år vill vi att kunden ska 
skicka tillbaka cellerna för att uppgradera, 
serva och renovera sina celler. De äldsta 
cellerna är från 70 talet. Detta ger oss också 
en stor eftermarknad att serva, säger Peter.

År 2016 omsatte Permascand 198 mil-
joner SEK. Idag ligger omsättningen på 
strax under 450 miljoner. Ambitionerna 
är höga och man strävar efter att dubblera 
omsättningen och bli ett miljardföretag. 

    - Det är målet och vi tror att det är ett 
klart realistiskt mål. Vi har en införsälj-
ningsfas på 5-10 år. Vi ska leverera till de 
kunder vi har idag och vi har bra koll på 
marknaden och dess potential. Gör vi det 
vi har i planen så är vi ett miljardförtag om 
några år. För att klara målet investerar vi i 
personalen, i maskiner, lokaler, utrustning, 
miljöbefrämjande åtgärder, arbetsmiljö 
och produktutveckling, berättar Peter.

    - Vi är ett coolt, miljövänligt bolag. 
För oss är det viktigt att kunna rekrytera 
bra kompetenser, med bra värderingar, 
som tar ansvar för samhället. Vi är väl-
digt teknikdrivna, med fokus på forsk-
ning och utveckling. Men det handlar 
lika mycket om produktionsteknik som 
produktutveckling. Människorna vi söker 

är produktionsroller i verkstäder, men vi 
investerar också mycket i robotisering och 
automation och personer med kunskap 
inom detta är extra intressanta. Teknisk 
support internt och externt till kunderna 
behövs också för att vi ska kunna hjäl-
pa kunderna med deras information och 
produktionsdata, optimera detta och pro-
dukten vi levererar. Vi vill ha medarbetare 
som kommer till jobbet och vill bidra, lösa 
kundens problem och är sugna på att bygga 
företaget, säger Viktoria. 

Som bolag är Permascand stolta över att 
man har sparat mycket energi och Co2 
utsläpp åt kunderna över 48 år. 

    - 40 miljoner ton Co2 har vi sparat åt 
dem. För varje år sparar vi mer eftersom 
vi säljer mer. Tidigare processer där man 
använder bly, grafit och kvicksilver är inte 
alls lika energieffektiv som Permascands 
process. Det har gjort att vi sammanta-
get genom åren sparat 125 TwH, vilket 
motsvarar cirka ett år av Sveriges hela 
elanvändning, avslutar Peter.

Skribent: Anna Bjärenäs

 Elektrokemi viktigt i den 
gröna omställningen

Permascands framtida mission Permascands Ledningsgrupp

Utsikt över Ljungandalen och siten 
i Ljungaverk

Robotisering av maskinparken skapar förutsättning 
för Permascands tillväxt
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L
ivstidsanställningarnas tid 
är förbi och många gör av-
brott i yrkeslivet för att resa 
eller studera. För den som vill 
omskola sig kanske arbete pa-
rallellt med studier ses som 

ett bra alternativ. Att hitta ett sätt att 
lösa pusslet med en flexibel och trygg 
arbetsplats är dock inte alltid enkelt.
    
     - Dagens arbetsmarknad går mer 
och mer mot en gig-ekonomi med 
projektbaserade arbetsuppdrag där 
man som arbetstagare utför uppdrag 
åt olika beställare. På Storesupport 
lever vi helt i samklang med det. Vi 
har förståelse för att man som med-
arbetare vill jobba ett tag, sen kanske 
man vill ut och resa eller plugga.

Vision om en bättre köpupplevelse
Storesupport startades år 2000 med 
en vision om att bidra till att stärka 
köpupplevelsen för butiker i detaljhan-
deln. Företaget har nu utvecklats till 
en koncern som förutom bemanning 
och rekrytering även erbjuder samma 
butikskedjor tjänster inom etablering 
och förnyelse samt exponering och 
försäljning. Dessutom har kundbasen 
breddats till att även inkludera e-han-
del och entreprenad inom lager- och 

Allt fler vill ha ett flexibelt arbete där det finns tid över för andra intressen utöver jobb. Då kan Storesupport vara pusselbiten som kompletterar 
helheten i livspusslet. - Vi är en flexibel arbetsplats, vi är auktoriserade och har kollektivavtal vilket innebär att allt följer lagar och regler. Vi är 

därmed en trygg arbetsplats, säger Lisa Schuman, affärsområdeschef för butiksbemanning på Storesupport.

Karriär inom detaljhandeln  
-här kan du växa och utvecklas

 SPONSRAD ARTIKEL

logistikföretag. Idag arbetar över 1700 
medarbetare på företaget som omsät-
ter över 400 miljoner kronor per år.

    -Efter 20 år är visionen oförändrat 
att leverera en bättre köpupplevelse, 
men numera gör vi det inte bara i butik 
utan i detaljhandelns alla led. I stäl-
let för att vara generalister på många 
branscher har vi valt att avgränsa oss 
till detaljhandeln för att säkra leverans 
av mycket hög kvalitet, säger Peter 
Erikson, vd på Storesupport.
Lisa Schuman menar att Storesupport 
är ett bra instegsjobb, då det kan vara 
svårt att komma in på arbetsmarkna-

den. 
     - Vi tar emot dig och utbildar dig. 
Vi är öppna för sökande i alla åldrar, 
från 18 och uppåt. Det som är viktigt 
för oss är var just du kan komma in 
med engagemang. Du kanske vill byta 
karriär. Då är det perfekt att komma till 
oss och lära sig hur olika företag ser 
ut. Vi har uppdrag på alla stora kedjor 
i detaljhandeln, då får man möjlighet 
att utvecklas och verkligen lära sig hela 
branschen, hitta var man vill jobba och 
vad man trivs med. Ett jobb hos oss kan 
vara början på en karriär i branschen 
eller ett steg mot något annat, säger 
Lisa Schuman.

Möjligheter till utveckling
På Storesupport återfinns medarbetare 
i alla åldrar, med olika bakgrund och 
erfarenheter. Denna mångfald berikar 
och gör företaget till en intressant och 
utvecklande arbetsplats. Företaget är 
öppet för att låta alla testa vingarna 
och många medarbetare har börjat 
som konsulter och gått vidare till an-
ställning inom detaljhandeln hos nå-
gon av kunderna, eller gjort fortsatt 
karriär inom Storesupport.

    -Vi letar efter engagerade människor, 
de som vill utvecklas tillsammans med 
oss. Att ge människor en möjlighet till 
jobb och att bidra till en socialt hållbar 
ekonomi är vad som driver oss. Allt 
är inte bara CV och formell kunskap, 
vi hittar det meningsfulla i att arbeta 
och det finns många människor som 
behöver få möjligheten att etablera 
sig i arbetslivet. Då får vi också kunder 
som är nöjda med oss, avslutar Peter 
Erikson, vd på Storesupport.

Skribent: Anna Bjärenäs

    

Peter Erikson, 
VD på Storesupport

Lisa Schuman, affärsområdeschef för 
butiksbemanning på Storesupport
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R edan år 2014 när projektet för NCCs nya huvudkontor i Järva  Krog 
planerades hade man fokus på att skapa en attraktiv och hälsosam 
arbetsmiljö som uppmuntrade till samarbete och rörelse. NCC var 
inte bara byggherre utan skulle även bli hyresgäst till framtidens 
arbetsplats för upp till 900 medarbetare.

White arkitekter har ritat byggnaden. Reform, en del av Reflex Arkitekter, 
fokuserade på hyresgästen och inredningen i NCCs nya lokaler om ca 17 000 
kvm. Målet var att skapa ett inkluderande och inspirerande huvudkontor för 
hela NCC, som stöder medarbetarnas behov i det dagliga arbetet som ofta är 
projektbaserat.

    – Vårt uppdrag har varit att skapa en arbetsmiljö där vi främjar samverkan 
och stimulerar till en hållbar livsstil för medarbetarna. Kontorsbyggnaden är 
framtidssäkrad där lokalerna enkelt kan justeras och anpassas för skiftande 
behov över tid. Arbetsmiljön är en förebild för framtiden, förklarar Jenny Öberg, 
ansvarig inredningsarkitekt på Reform, som är en del av Reflex Arkitekter.

Kontorsbyggnaden är en del av NCC:s utveckling av Järva Krog som på sikt 
kommer att rymma cirka 450 bostäder, 1 800 arbetsplatser, restauranger och 
service i tre kvarter. NCC:s nya huvudkontor består av genomgående hållbara 
material, byggmaterial som återbrukats och solceller har byggts in i fasaden. I 
entréplan, som är öppet för allmänheten, finns ett Hälsocenter med gym om 
cirka 800 kvadratmeter, reception, café och restaurang samt en stor inbjudande 
trappa med gradängsittning för sammankomster.

    – Det finns två unika atrier i byggnaden, för ljusinsläpp och kontakt mellan 
våningarna. Det första atriet innehåller en generös och luftig skulptural trappa 
som genererar rörelse och inbjuder till spontana möten. Det andra atriet är 
mer lugnt och harmoniskt med mindre mötesplatser och pausytor där man 
kan dra sig tillbaka, förklarar Jenny Öberg.

I det 100 meter långa huset har man arbetat mycket med att hitta visuell 
indelning så att alla som besöker eller arbetar där kan orientera sig enkelt, 
men också för att skapa stor variation. Inredningsarkitekterna har indelat 
arbetsmiljön i teman som aktiv, harmoniskt och klassiskt.  Den aktiva miljön 
har högre barsittning och inbjuder till livliga samtal, medan harmonisk är 
lägre och mjukare och ger en lugnare bibliotekskänsla. Klassiskt är tidlöst, 
där känner alla igen sig.

Medan första planet är öppet för allmänheten består de två kommande vånings-
planen av samverkansytor med bl a projektstudios där medarbetarna kan boka 
”kontor i kontoret” för samarbeten och mötesrum för externa besök. De övre 
våningsplanen är helt interna med cirka 250 medarbetare på respektive plan. 
Mest centralt i huset, runt NCC-trappan, finns cafémiljöer och mötesplatser 
på varje våning. I hörnen av huset finns det dessutom tysta zoner för arbetsro. 

    –NCC jobbar mycket med projektrelaterade arbeten och ofta i samverkan, 
dels NCC internt och dels med kunder och partners.I denna aktivitetsbaserade 
arbetsmiljö måste medarbetarna själva planera sin dag och komma fram till var 
i huset de är mest effektiva när de arbetar. Alla medarbetare behöver analysera 
sina behov och sitt eget arbetssätt. Lokalerna skall supporta individens olika 
individuella behov. Framtidens arbetssätt bygger på tilliten till medarbetaren 
själv och dennes förmågor, säger Jenny Öberg avslutningsvis.

Aktiv, klassisk och harmonisk 
arbetsmiljö i NCC:s nya 

huvudkontor i Järva Krog

Framtidens arbetsplats 
har en hälsosam kultur

Foton: Åke E:son Lindman
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Framtidens arbetsplats måste vara en frisk arbetsplats om företag och offentlig förvaltning ska lyckas med 
kommande utmaningar. Rehabilitering och förebyggande arbete räcker inte, det krävs ett hälsofrämjande 

perspektiv och agerande.

I Sverige ligger vi långt fram-
me vad gäller företagshälsovård 
och arbetar aktivt mot ohälsa, 
diskriminering och kränkning-
ar på arbetsplatsen. Trots detta 
har genomsnittskommunen i 

landet 6-7 procents sjukfrånvaro. Vis-
sa kommuner ligger på över 9 procent. 
Dålig arbetsmiljö och medarbetarnas 
sviktande hälsa blir väldigt dyrt. Nu har 
det i praktiken visat sig finnas stora vin-
ster att hämta med ett hälsofrämjande 
arbetsmiljöarbete.

Fokus på det vi vill  
Svenska Hälsopromotiongruppen AB är 
ett företag som under 20 år utvecklat 
friska arbetsplatser genom sin egenut-

vecklade, främjande strategi för hälsa. 
    - Vi har sett att företag och kommuner 
oftast jobbar med rehabiliterande och 
förebyggande åtgärder enligt vad arbets-
miljölagen kräver. Det är naturligtvis 
helt nödvändigt, men det räcker inte. 
Man måste jobba på tre plan:
1. Rehabilitering när ohälsa uppstått
2. Förebygga risk för ohälsa
3. Långsiktig hälsofrämjande strategi, 
med en positiv målbild som handlar om 
vilken arbetsplats vi vill ha. 

Som komplettering till målet att vi ska 
ha nolltolerans mot mobbning eller inga 
arbetsplatsolyckor så måste vi fokusera 
positivt på vad vi vill uppnå. En målbild 
med värden som respekt, öppenhet och 
samarbete leder mot det vi vill och enga-
gerar på ett helt annat sätt säger Anders 
Hanson, grundare och VD på Svenska 
Hälsopromotion Gruppen.

Företagets idé är att göra främjande-
tanken mer konkret och känd i hela ar-
betslivet. När hälsofrämjande omfattar 
ledarskapet, kulturen och verksamheten, 
blir det ett större och mer kraftfullt sätt 
att påverka hela sammanhanget i positiv 
riktning. Kunskapen man utgår ifrån är 
baserade på salutogen forskning, alltså 
vad som är bra för människans hälsa. 
Ett flertal uppdrag företaget genomfört 
visar på stora vinster med att investera 
i denna form av hälsofrämjande arbete.

Förändring är möjlig
Anders beskriver en satsning i Olof-

Framtidens arbetsplats 
har en hälsosam kultur

 SPONSRAD ARTIKEL

ströms kommun, där personalens en-
gagemang nu ökat, sjukfrånvaron går 
ner och man sparar pengar.

I offentlig förvaltning är företagskulturen 
fortfarande präglad av en detaljstyrande 
förvaltningslogik. Samtidigt som man 
där vill utveckla sitt sätt att fungera mot 
ökad tillit och respekt för medarbetares 
förmåga och ansvarstagande. Det pågår i 
vår tid en kamp mellan detaljstyrningen 
och tillitstanken som säkert kan förklara 
en stor del av den stress och psykiska 
ohälsa som särskilt drabbar offentliga 
arbetsplatser. Det finns dock goda ex-
empel på att kultur går att förändra. Då 
behövs bland annat, ett ledarskap som 
förstår och vet hur organisationers mjuka 
delar kan påverkas. Därtill en främjande 
strategi i riktning mot det vi vill upp-
nå. Människor blir mer engagerade när 
vi samtalar om, vad vi vill, vad som är 
viktigt, vad vi redan gör bra och vad 
vi behöver förbättra. En sådan process 
är salutogen (hälsofrämjande) eftersom 
den synliggör sådant som bidrar till att 
sammanhanget blir mer ändamålsenligt 
för människans möjlighet att må bra, att 
fungera med andra och att lyckas med 
det som är viktigt.

Sparar miljoner
Johanna Spånér är HR-chef i Olofströms 
kommun och beskriver ett utgångsläge 
där man hade höga sjuktal som belasta-
de verksamheterna och orsakade höga 
kostnader. Därför satsade man på en 
hälsofrämjande utvecklingsresa med 

fokus på ledarskap, medarbetarskap och 
kultur. De avslutande 2 åren i projektet 
Heja Hälsan 2.0 med ESF-stöd har nu 
utvärderats.
     -Vi har uppnått, ökad trivsel, bättre 
arbetsklimat, lägre sjuktal och är mer 
attraktiv som arbetsgivare idag berättar 
Johanna. I jämförelse med landets öv-
riga 290 kommuner har vi gått från en 
genomsnittlig placering till att nu ligga 
i topp 5 när SKR (Sveriges kommuner 
och regioner) årligen mäter hållbart 
medarbetarengagemang (HME).

Anders Hanson ser fler exempel på att 
denna sorts utvecklingsarbete är lönsamt 
och borde intressera många, särskilt of-
fentliga organisationer, som brottas med 
sin hälsoutmaning. I Olofström med 
1100 anställda sänkte man till exempel 
sjuktalet med en procent mellan 2017 
och 2018. Det motsvarar 20.000 arbets-
timmar. Säg att 10.000 av timmarna är 
den frånvaro som arbetsgivare ska betala 
sjukersättning med 80 procent av lönen. 
Därtill är det produktionsbortfall och 
vikariekostnader för alla de 20.000 tim-
marna. Det blir ganska många miljoner 
varje år..

Skribent: Anna Bjärenäs

Anders Hanson, 
grundare och VD på Svenska 

Hälsopromotion Gruppen.
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Framtidens arbetsplats handlar om att skapa en miljö som föder framgång. För att möta framtidens sätt 
att arbeta och framtida medarbetares behov har Office Management identifierat fyra huvudtrender.

till projekt, inte per avdelning. Du kan jobba var som 
helst med uppkoppling. Drivkrafter för att detta ska 
bli verklighet finns i samhället. Den flexibla arbets-
platsen gör mindre miljöavtryck då man minskar 
restid och utsläpp, säger Susanne.

En stimulerande arbetsmiljö är trend nummer två. 
Eftersom kompetens är en bristvara handlar det om 
att attrahera och rekrytera de bästa medarbetarna, 
vilket blir en kamp mellan företagen. 

     – Företag måste ha en stimulerande arbetsmiljö 
för att attrahera och behålla personal. Man har släppt 
skrivbordet och bokhyllan och kan sitta i andra mil-
jöer där man är mer produktiv. Kvadratmeterpriserna 
ökar och man sparar yta per medarbetare. Tekniken 
erbjuder möjligheter till detta, till exempel hörlurar 
som tar bort störande ljud eller ”soundmasking” som 
minskar störningsljuden och främjar kreativiteten. 
Vi ser också att läget på lokalerna är viktigt för att 
attrahera medarbetare, säger Peter.

Säkra molnlösningar är nästa trend. I och med att det 
finns så många SaaS-lösningar för molntjänster och 
företagen lägger ut hela sin IP i molnet blir säkerheten 
superviktig. GDPR har drivit på den utvecklingen. 
Sist men inte minst är AI en trend som kommer att 
forma framtidens arbetsliv, förutspår Office Mana-
gement. AI kan hjälpa oss att agera på och lägga tid 

O ffice Management är ett rådgivande 
tjänsteföretag som identifierar och pa-
keterar helhetslösningar tillsammans 
med serviceåtagande åt sina kunder 
– sammanlagt över 8000 kunder i Sve-
rige, Norge och Finland. 

    – Vi har 25 års historia av att hjälpa företag med allt 
från faxar och kopieringsmaskiner till IT och kommuni-
kation. Koncernen omsätter nu 1.3 miljarder i Norden. 
Våra kunder är små och medelstora bolag främst. Stora 
bolag har ofta hela avdelningar som gör detta internt, 
säger Susanne Wahlström, Marknadschef på Office Ma-
nagement. 

Just nu händer det mycket hos Office Management i 
och med att kundernas behov ändrats i takt med digi-
taliseringen. Väldigt mycket av tekniken som stödjer 
molnbaserat och delningsekonomin bygger på att alla 
ska ha samma uppkoppling och förutsättningar. Hur 
ska man uppnå detta och hur uppnår man de gränslösa 
arbetsförhållandena vi strävar efter och var går ansvaret 
för arbetsgivaren över till medarbetaren? 

     – Vi har gjort en djupdykning i framtidens arbetsliv 
baserat på våra egna och våra partners erfarenheter, 40 
rapporter om framtidens arbetsplats, samt kundinter-
vjuer och workshops. Utifrån detta har vi identifierat 
fyra trender. Syftet med undersökningen är att vi själva 
vill titta runt hörnet och se vad som komma skall för att 
kunna välja rätt leverantörer, rekrytera rätt och utveckla 
rätt produkter, berättar Peter Uddfors, VD på Office 
Management. 

Flexibla samarbeten är den första trenden. I den nya 
GIG-ekonomin finns en vision om hur det kommer att 
fungera. 

    – Livstidsanställningar finns inte längre. I framtiden 
kan du logga in med din identitet och göra ett gig, ett 
kort uppdrag, åt vem du vill. De virtuella och fysiska 
mötena flyter ihop. Arbetsgrupper ändras från projekt 

Framgång på 
framtidens arbetsplats

på rätt saker. Istället för att göra transaktionsarbete 
för att leta så kan vi jobba direkt på avvikelser som 
systemet själv hittar. På så sätt kan vi fokusera på 
det som behöver förbättras eller åtgärdas. 

    – Den här trenden kommer smygande och känns 
komplex, men AI underlättar livet och vardagen. 
Google Maps vet till exempel redan vilken väg du 
tar till jobbet och kan påminna dig när det är dags 
att åka, beroende på trafiksituation och väder, säger 
Peter.

Susanne menar att Office Managements styrka är 
att man kan hjälpa sina kundföretag inom dessa 
områden. 

    – Vår vision är att skapa infrastruktur så att det 
ska bli lätt för småbolag att bli flexibla och attraktiva. 
Det är lättare sagt än gjort att vara flexibel och indi-
vidanpassad när man jobbar med allt från millennials 
till folk som jobbar efter uppnådd pensionsålder. 
Denna typ av diskussioner vill vi driva. Dessa mjuka 
aspekter måste man ta med i beräkningen för annars 
är risken att medarbetarna inte blir stimulerade utan 
utmattade, avslutar hon.
 

Peter Uddfors, 
VD på Office Management. 
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Har du träffat en negativ person 
som dränerat dig på energi?

Funderat på varför det negativa tar så stort utrymme och hur du kan göra för att inte 
dras med och dras ned? Har du varit med om missförstånd och undrat vad som hänt? 

Eller hört folk säga: ”vi måste ju kunna prata som vuxna människor om det här”?

KODEN

Lena Skogholm

KONSTEN ATT FÖRSTÅ SIG PÅ MÄNNISKOR 

OCH FÅ ETT BÄTTRE (ARBETS) LIV

Har du träff at en negati v person som dränerat dig på energi? Funderat på var-

för det negati va tar så stort utrymme och hur du kan göra för att  inte dras med 

och dras ned? Har du varit med om missförstånd och undrat vad som hänt? 

Eller hört folk säga: ”Vi måste ju kunna prata som vuxna människor om det 

här?”

Har du undrat över hur man möter personer med mycket upprörda känslor 

på ett  bra sätt ? Kanske refl ekterat över hur vi människor fungerar egentligen 

och funderat på vad man kan göra för att  utveckla bra relati oner och slippa 

relati oner och mänskliga möten som tar massa energi?

En SMART bok för både hjärnan och hjärtat. Bemötandekoden 

är en rikti g bladvändare om hur vi människor kan mötas ge-

nom ökad förståelse av oss själva och andra. Med insikter och 

råd som fungerar lika bra på jobbet som hemma.

Eva-Mia Westergren, Marknadschef inom IT med 15 års erfarenhet av ledarskap

I BEMÖTANDEKODEN förklarar författ aren på ett  enkelt och 

tydligt sätt  vad som händer oss människor emellan och hur vi 

kan göra för att  det ska bli så bra som möjligt. Borde läsas av 

alla som är intresserade av att  utvecklas!

Ulf Hall, Författ are och föreläsare inom kommunikati on och ledarskap

Föreläsaren och beteendevetaren Lena Skogholm tar med 

dig på en spännande upptäcktsfärd i hjärnans fantasti ska 

landskap. Bemötandekoden är en guide för det mänskliga 

samspelet som du har nytt a av livet ut. När vi möter var-

andra uti från vår hjärnas förutsätt ningar blir det bra helt 

enkelt. 

Författ aren skriver både pedagogiskt och personligt med 

fl era målande exempel. Det gör boken lätti  llgänglig samti -

digt som den är vetenskapligt underbyggd. Du får förklaringar ti ll vad som kan 

hända i våra relati oner och konkreta ti ps hur du kan göra i olika situati oner 

för att  det ska bli bra. Lena Skogholm har skapat kommunikati onsmodellen 

Talkmap®

Läs mer på www.talkmap.se

BEMÖTANDE

BEM
Ö

TA
N

D
EKO

D
EN

Lena Skogholm

TALKMAP FÖRLAG

JUST NU KAMPANJPRIS BOKUS

Jag älskar att få ta del av andra dynamiska människors 
insikter och upplägg. Lena Skogholm och hennes bok, 

Bemötandekoden stämmer in på båda! 

Tina Thörner
VM-guld i rally som kartläsare, föreläsare & coach

Älskar din bok, det vet du redan. Men den är verkligen 
helt otrolig. Jag har läst den flera gånger.

Leila Söderholm
Föreläsare & Inspiratör, Mental & Fysisk träning

Beteendevetaren  Lena Skogholm tar med 
dig på en spännande upptäcktsfärd i hjärnans 
fantastiska landskap. Du får förklaringar till 
vad som kan hända i våra relationer och kon-
kreta tips hur du kan göra i olika situationer.

BÄTTRE STÄMNING OCH  
MER ENERGI PÅ JOBBET?
BOKA EN FÖRELÄSNING! 
LÄS MER: lenaskogholm.se
KONTAKT: lena@lenaskogholm.se 
 0707-104 300 98:-
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Risken att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar ökar med 40 procent när du sitter vid din arbetsplats utan att röra 
på dig. När du ställer dig upp förbränner kroppen 50 kcal mer per timme, pulsen går upp, blodcirkulationen ökar, 
hjärnan syresätts och hjärtmuskeln arbetar så hela kroppen mår bra. Trots stora investeringar i ergonomiskt riktiga 

kontorsmöbler är det alldeles för få som drar nytta av de smarta funktionerna i höj- och sänkbara kontorsbord. Därför 
har LINAK tagit fram innovativa lösningar som påminner dig om att nu är det dags att ändra arbetsposition.

Hjärtat mår bäst i en rörlig 
kontorsmiljö

M ånga företag in-
vesterar i nya fina 
ergonomiska höj- 
och sänkbara kon-
torsbord till sina 
medarbetare, men 

tyvärr används inte funktionerna så som 
det är tänkt. Därför har vi skapat inci-
tament i våra produkter som motiverar 
och påminner medarbetarna om att röra 
på sig, säger Rikard Johansson, VD för 
LINAK Scandinavia. 

Användaren kan genom en enkel knapp-
tryckning själv ställa in sin egen målsätt-
ning, och en display inbyggd i bordets 
handkontroll påminner användaren om att 
nu är det dags att ställa sig upp respektive 
sätta sig ned. Det går även att få påminnel-
sen på sin dataskärm eller genom en App 
i mobilen, allt efter vad användaren tycker 
är enklast. Det är också enkelt att läsa 
ut statistik kring hur mycket man sitter 
respektive står upp under en arbetsdag, 

 SPONSRAD ARTIKEL

eller hur många kalorier man har förbränt 
genom att växla arbetsställning under 
en arbetsdag. Våra användare uppskattar 
detta och många tycker till exempel det är 
spännande att jämföra med kollegornas 
resultat. 

LINAK-koncernen har cirka 2400 anställ-
da globalt och omsatte 6 miljarder SEK 
2018. Det svenska dotterbolaget LINAK 
Scandinavia i Upplands Väsby har 22 
anställda som ansvarar för försäljning, 
teknisk support, marknadsföring och 
leveranser på den svenska marknaden.

Företagets vision är ”We improve your 
life”, det vill säga att underlätta männ-
iskors vardag för bättre hälsa, ergonomi 
och arbetsmiljö inom kontorsmiljöer, 
sjukhus- och vårdsektorn samt inom 
industrin.

     –Vår ägare Bent Jensen tog över företa-
get efter sin far i mitten av 1970-talet och 

utvecklade då det första LINAK ställdonet 
till en elektrisk rullstol för att underlätta 
livet för en av sina bästa vänner som hade 
skadats i en trafikolycka. Sedan början av 
1990-talet har vi varit marknadsledande 
med att utveckla liknande ställdonslös-
ningar till kontorsmöbler med höj- och 
sänkbara stativ. Kontorsmöbler som på 
den tiden var dyra men som sjunkit i pris 
och blivit ännu bättre, förklarar Stefan 
Rybrink, affärsområdesansvarig för DES-
KLINE och rörliga kontorslösningar på 
LINAK Scandinavia.

Med tanke på att yrkesverksamma till-
bringar större delen av sin vakna tid på 
arbetet är det oerhört viktigt med fysisk 
aktivitet. Det räcker inte att springa en 
runda på 30 minuter efter jobbet eller att 
gå på gymmet. Kroppen mår bäst av att 
röra sig regelbundet under hela dagen.

    – Många hälsoeffekter som vi drab-
bas av beror på för lite fysisk aktivitet. 

30 procent av alla hjärtproblem orsakas 
av fysisk inaktivitet och 27 procent av 
all diabetes kommer av att vi rör oss för 
lite. Spänningar i nacken, stela muskler 
och dålig blodcirkulation beror på för 
mycket stillasittande arbete. Därför ser 
vi det som vår mission att erbjuda olika 
produkter och lösningar som motverkar 
detta, säger Rikard Johansson.

Filosofin inom LINAK  är att tillverka 
kvalitetsprodukter som är gjorda för att 
användas ofta och som motiverar använ-
daren till att få ut avsedd hälsoeffekt. Det 
finns med andra ord inte längre några 
ursäkter att inte använda de smarta funk-
tionerna.



Stå        för 
din hälsa!

upp

Att växla mellan att sitta och stå ger oss mer fokus, mindre stress och bättre 
hälsa – det vet de flesta. Vår passion på LINAK är att motivera dig till att också 
göra det! LINAK erbjuder enkla, intuitiva och motiverande lösningar så att du 
enkelt får de hälsofördelar ditt justerbara bord kan erbjuda. LINAK utvecklar 
smarta system för framtidens arbetsplats.

Besök www.linak.se för att lära dig mer 



      14    HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN WENDELIN MEDIA       ANNONS

”Vi söker drivna 
medarbetare som vågar 
utmana och testa nytt!”

I dag är Hemfrid en helhetsleve-
rantör för hemmet och famil-
jen då de erbjuder marknadens 
bredaste utbud av hushållsnära 
rut-tjänster. Utöver veckostäd-
ning erbjuder de bland annat 

flyttservice, trädgårdshjälp och barn-
passning. 

Steget före
Hemfrid är och har sedan start varit en 
branschledande aktör. Under 2018 om-
satte bolaget 622 miljoner kronor. En 
stor del av framgången ligger i att vara 
både nytänkande och förändringsbenägen 
som bolag, menar Hemfrids VD Maria 
Andersson.  

    -Vi ligger i framkant för att vi vågar 
testa nya saker och förvaltar vår erfaren-
het på rätt sätt. Det leder till vår ständiga 
utveckling och framgång, där vi vågar 
utmana oss själva genom att hela tiden 
tänka i nya banor. 

Tillväxtresan mot 1 miljard
Hemfrid har under de senaste åren haft 
en stark organisk tillväxt och nu siktar 
de på att nå 1 miljard i omsättning inom 
de närmsta åren.

    -Vårt kundfokus är en avgörande fak-
tor för vår framgång. Vi lyssnar på våra 
kunder och är lyhörda för deras behov 
av hjälp i hemmet för att kunna erbjuda-

 SPONSRAD ARTIKEL

Hemfrid startades för över 20 år sedan med idén om hur fler ska orka mer. Det blev startskottet för en 
helt ny bransch som skapat drygt 30 000 nya jobb i Sverige. Idag erbjuder serviceföretaget Hemfrid 
marknadens bredaste utbud av hushållsnära tjänster och efterfrågan inom sektorn fortsätter att öka.

 Nu söker de fler medarbetare som vill vara med på tillväxtresan att omsätta 1 miljard kronor.

Se Hemfrids lediga tjänster här: Hemfrid 

tjänster som marknaden efterfrågar. Vi får 
aldrig stå stilla och vi söker därför alltid 
drivna medarbetare som vill vara med 
på vår tillväxtresa att omsätta 1 miljard, 
säger Maria. 

Medarbetaren i fokus 
Tack vare Hemfrids engagerade och mål-
inriktade medarbetare drivs bolaget stän-
digt framåt i en växande framtidsbransch 
som är här för att stanna. 

    –Vi verkar i en snabbrörlig miljö vilket 
ställer höga krav på att vi är förändrings-
benägna. Det är tillsammans vi skapar 
framgång, säger Maria.

Som arbetsgivare är det viktigt för Hem-
frid att ge sina medarbetare rätt förut-
sättningar. Samtliga medarbetare får en 

gedigen introduktionsutbildning samt 
kompetensutveckling över tid. Bland an-
nat går alla tjänstemän på Hemfrid Frank-
lin Coveys ledarskapsprogram ”7 goda 
vanor”. Målet är att skapa en kompass för 
ett bra och professionellt förhållningssätt 
och samtidigt stärka grunden för en ge-
mensam företagskultur. 

Digitalisering i framkant
Hemfrids tillväxt har under åren fått stor 
utmärksamhet, inte minst genom de pri-
ser företaget tilldelats så som MästerGa-
sell, av Deloitte för sitt ledarskap som 
ett av Sveriges tolv Best Managed Com-
panies, samt Digital Workplace Award.

    – Vi har digitaliserat hela verksam-
heten, vilket frigjort mer tid för värde-
skapande aktiviteter. Vår egenutvecklade 

Hemfridapp är ett viktigt och avgörande 
steg i vår digitaliseringsresa som ökar 
effektivitet i vår affär och kommunika-
tion med både kund och medarbetare. 
Jag skulle vilja påstå att vi kommit längst 
i branschen.

Integrationsmotor
Företaget har närmare 2400 anställda och 
tillsammans talas det över 65 språk. Något 
Hemfrid är extra stolta över är initiati-
vet till den egna språkutbildningen och 
språkcaféet Swedish Fika. 

    -Vi ser oss som en integrationsmotor 
som har skapat nya karriärs- och utveck-
lingsmöjligheter för människor som stått 
långt utanför arbetsmarknaden. Det är 
vi stolta över att vara en del av, avslutar 
Maria.

 Maria Andersson,
VD Hemfrid

http://www.hemfrid.se
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V isions medlemmar finns 
runt om i verksamheter 
och yrken som leder, 
utvecklar och admi-
nistrerar välfärden. De 
jobbar inom kommuner, 

regioner, kyrkan och bolag med koppling 
till välfärden. På så vis är de nyckelspelare i 
den digitalisering som nu pågår.
     -Våra medlemmar har kunskap, erfarenhet 
och idéer som behöver komma fram och få 
ta plats – speciellt nu när utvecklingen går 
så fort, säger Veronica Magnusson, Visions 
förbundsordförande. Hon utvecklar:
     -Deras kunnande kombinerat med möj-
ligheterna som finns är en otrolig tillgång. 
Vi har inte råd att låta bli att använda kom-
petensen som finns och vill säkra att det är 
precis det man nu gör ute på arbetsplatserna.

Ett förbund i förändring

Vision är ett fackförbund som växer och 
utvecklas. Antalet medlemmar har ökat åtta 
år i rad. I dag har Vision närmare 200 000 
medlemmar som utgör en allt starkare röst 

på sina arbetsplatser. Passionen för arbets-
miljöfrågor och lusten att förbättra anställdas 
villkor är kärnan i verksamheten.
     Det som kännetecknar Vision är att det 
hela tiden har funnits ett otroligt starkt fram-
åtdriv samt en vilja att utmana och prova vad 
som är fackliga frågor. Att värna klimatet 
och jobba med hållbarhet har vi gjort i över 
10 år. Likaså att jobba för allas rätt att vara 
sig själv på arbetsplatsen, säger Veronica 
Magnusson.

En titt på verkligheten

”Arbetsmiljö 1980–2017” från Statistiska 
Centralbyrån (SCB) visar att många med-
arbetare numera känner sig relativt nöjda 
och trivs på sina jobb. Med tanke på att sju 
av tio förvärvsarbetare i Sverige är fackligt 
engagerade är detta inte så konstigt. Till-
sammans har man mer chans att påverka. 
Precis så som Vision gör.
     Vision har 13 000 förtroendevalda över 
hela landet. Vi tycker det är viktigt att finnas 
ute på arbetsplatserna och göra skillnad, 
att lyssna på våra medlemmar och ha en 

Använd medarbetarna 
i digitaliseringen

dialog med dem för att kunna landa rätt och 
ändra på saker, säger Veronica Magnusson.

Digitaliseringen kan ge ett mer 
mänskligt arbetsliv 

Veronica Magnusson berättar att Vision ser 
en tydlig trend där många vill ha ett mer 
mänskligt arbetsliv. Det är ett arbetsliv där 
ingen blir sjuk av stress och där det känns 
bra att gå till jobbet. Hon menar att digitali-
seringen – rätt använd – bland annat kan fri-
göra tid, förbättra monotona arbetsmoment 
och göra så att vi har möjlighet att bestämma 
själva över hur vi lägger upp vårt arbete. 
     Men det också finns utmaningar med 
digitaliseringen. Ett konkret exempel på det 
är att det i snitt går åt 27 minuter varje dag 
för Visions medlemmar att lösa IT-strul på 
jobbet.
     För att digitaliseringen ska vara av godo 
är det viktigt att medarbetarna på arbetsplat-
sen är med och utformar nya IT-system och 
verktyg. De är experter på verksamheten och 
känner till behov som finns. Vi behöver prata 
om hur vi använder tekniken för att både 

människor och verksamheter ska må bra. 

Ett medlemskap i Vision är en bra startpunkt 
för den som vill ha inflytande på jobbet och 
göra sin röst hörd när framtidens arbets-
plats utformas. Titta gärna på:
 www.vision.se för mer info. 

 Fackförbundet Vision och deras medlemmar formar framtidens välfärd.

Modicae prorehe nestota 
taquae ini qui nullauta 
volupta solorum aut utem 
rerro te voluptiam dolup-
”
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Veronica Magnusson 
Fotograf: Gustav Gräll

Vi behöver prata om hur 
vi använder tekniken för 
att både människor och 
verksamheter ska må bra. 
”

Vision är ett av Sveriges snabbast 
växande fackförbund och har idag 
närmare 200.000 medlemmar.
 
Visions medlemmar har jobb 
som stödjer välfärden, i offentlig 
sektor och i privata bolag och 
företag med koppling till den. 
Medlemmarna arbetar också i 
Svenska kyrkan och frikyrkan.
 
Vision Chef är Sveriges största 
fackförbund för chefer inom 
välfärden.



Genom innovativa produkter, redskap 
och övningar framtagna med hjälp av 
experter har JobOut skapat ett tryggt 
och säkert koncept för friskare arbets-
platser. JobOut levererar produkter som 

används samtidigt som arbetet pågår, för att medar-
betarna ska få ett aktivt arbetsmönster. Det handlar 
om att hjälpa medarbetarna att bryta monotona och 
stillasittande arbetspositioner. JobOut erbjuder också 
enklare träningsprodukter till korta mikropauser på 
2-5 minuter med tillhörande okomplicerade övningar. 

Kostnaderna för ohälsa på jobbet är stora både för 
företagen och staten. De totala sjukskrivningskost-
naderna för svenska företag överstiger 21 miljarder 
per år. Sjukdomar och besvär i leder och muskler står 
för en stor andel av sjukskrivningarna som varar två 
månader eller längre. Utöver sjukskrivningskostnader-
na finns även dolda kostnader som till exempel sämre 
produktivitet, vilket är betydligt svårare att räkna ut.

För att vara en attraktiv arbetsgivare är det viktigt att 
investera i personalens hälsa. Arbetsgivarens ansvar är 
att skapa och upprätthålla en god arbetsmiljö. Att ge 
sina medarbetare möjlighet till rörelseaktivitet under 
arbetsdagen minskar stressen, ökar produktiviteten och 
gynnar hela företaget. Forskning visar att de som står 
upp och arbetar ökar sin förbränning med i snitt 50 
kalorier i timmen, detta blir på en arbetsdag upp mot 
400 kalorier ökad förbränning. Aktiviteten förbättrar 
hållning och  muskulatur samt ger ökad förbränning.

JobOut School
Forskning visar att aktivitet ökar barns förmåga till 
inlärning. När du rör på dig blir du piggare och mår 
bättre, det förbättrar också koncentrationen, minnet 
och kreativiteten – till och med ens personlighet och 
intelligens. Du tänker helt enkelt snabbare och kan 
lägga i en extra mental växel. Därför har JobOut tagit 
fram JobOut School. 

    - Från början bestod JobOut främst i att förespråka 
korta aktiva pauser, men vi märkte att det är lätt att 
prioritera bort när man har mycket att göra. Eftersom 
att vi brinner för hälsa på arbetsplatser tog vi då fram 
produkter som går att kombinera med arbetet för att 
bibehålla aktiva arbetsplatser. Våra produkter främjar 
både aktivt stående och aktivt sittande. Den aktiva 
arbetsplatsen och skolmiljön har jättemånga fördelar, 
säger Niclas Aronsson, Projektledare på JobOut.    

JobOut som varumärke har fyra kategorier: aktivt stå-
ende, aktivt sittande, rörelse samt massage. 

    – Vi vågar ta ut svängarna och utvecklar egna pro-
dukter för att anpassa oss till arbetsplatserna. Exem-
pelvis har vi utvecklat egna ståmattor, egna balans-
brädor, designvarianter av den klassiska pilatesbollen, 
sittkuddar för kontorsstolar och liknande produkter. 
Både funktions- och designmässigt sticker vi ut, med 
material som snyggt tyg och läderinslag. Produkterna 
är slittestade och alla produkter är designade för att 
enkelt kunna plockas undan eller hängas på skrivbor-
det med en krok. Vi har också en kontorscykel som är 
väldigt populär, och som finns på Kinnarps och Input 

Det ska vara enkelt att 
må bra på jobbet. 
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JobOut är ett hälsokoncept som ökar medarbetares hälsa och välbefinnande på jobbet och 
elevers inlärningsförmåga i skolan. JobOuts produkter ger energi och förebygger ohälsa.

För piggare och
friskare arbetsplatser

Interiör med flera, säger Niclas.
Ökad trivsel och produktivitet är resultaten av en aktiv 
arbetsplats. En win-win situation för de anställda och 
företagen.  

    - Indirekt handlar det mycket om kunskapsspridning. 
Vi vill visa på att man kan göra saker under arbetets gång 
och vara aktiv samtidigt som man jobbar. Utvecklingen 
inom området går framåt, men ofta måste arbetstagar-
na själva be om att få produkter innan det erbjuds av 
arbetsgivaren. För ökad kunskap behöver man påvisa 
de fantastiska resultaten och branschen behöver gemen-
samt visa på vilka hälsoeffekter en aktiv arbetsplats ger. 
Produkterna är enkla  och folk upplever att det blir stor 
skillnad, avslutar Niclas.

Kom och träffa JobOut och prova 
produkterna på Personal- och Chefsmässan 

i Kista den 19-20 februari 2020 i monter 
K02.

      16    HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN WENDELIN MEDIA       ANNONS



ANNONS   HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN WENDELIN MEDIA   
  

17

Solna Gate f.d. Wasa Försäkring HK- nu 20 företag 
Då planerades med personal- o. utbildningsavd. det 
”gemensamma rummet” som en kursgård och kultur- o. hälsocenter
Totalt 57´därav 37´ kvm idag uthyrbar yta för c:a 1200 pers.
T- bana Solna Strand se www.solnagate.se- ny ägare Klövern
bild 1. Anlagd park med fruktträd och sjö, minne Rudviken
Förgylld bronsskulptur på diabas, Sigurdur Gudmundsson.

bild 2. Skjutportar i metall, silkscreen på glas, Lars Nilsson. 
bild 3. Sporthall, gruppträning och bollspel- dagsljus, akustik /vägg-
panel. bild 4. Friskvård och hälsa. Pool 12x5 m, bastu, relax och gym. 
bild 5. Entrérum till auditorium, vägg med stucco lustro- målning, 
Håkan Rehnberg. bild 6. Auditorium, 255 pl.- diam. 20 m, dagsljus, 
akustik / tal utan mikrofon. Övrigt. Restaurang , 300 pl., gästmatsa-
lar, café, orangeri och konferenscenter.

1 2 3

4 5 6

FRAMTIDENS 
ARBETSPLATS

Digitalisering har givit
möjlighet till flexibelt
arbete. Arbetsmiljön har
förändrats men är det  
bara positivt?
Vad kan vi lära från
”lyckade projekt”?
Vi, arkitekter, har arbetat
med Tetra Pak, SAAB,
Palma Pictures, Safiren 
5, Herrljunga- Terrazzo,
Wasa Försäkring m.fl.

Har du ett projekt?
Vi gillar modiga kunder
med kvalitetsmål !
Gärna en 1:a skiss...
Kontakta
Gösta Jernberg,
arkitekt MSA
made.arkitekter@gmail.com
tel. 0733- 01 08 44
www.madearkitekter.com
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S ara Nordström Pettigrew val-
de att läsa till stats vetare för 
att få utlopp för sitt samhälls 
engagemang. I dag jobbar hon 
som organisationsutvecklare på 
Unionen. 

     – Många av mina gamla studentkom-
pisar jobbar på statliga myndigheter, men 
jag vill tipsa dagens statsvetarstudenter att 
se fackförbundsrörelsen som en spännande 
utmanare. Här finns ett starkt samhällsen-
gagemang samtidigt som det är en privat 
organisation. Många tror att fack förbund 
är gammalmodiga eftersom det grundas 
i en stark tradition, men så är det inte på 
Unionen. Du får jobba på ett framtidsdrivet 
förbund med stort fokus på utveckling och 
förbättring. Tidigare har hon bland annat 
varit verksamhetsutvecklare och var en del 
av teamet som skapade Unionen Student, 
ett medlemskap för studenter. 
     – Unionen är en väldigt rörlig organisa-
tion – det är vanligt att man börjar i en roll 
och utvecklas vidare till en annan. 

Hur ser Unionen till att du utvecklas?

– Här finns det ledare som stöttar din 
utveckling, samtidigt som organisationen 
förespråkar att alla bidrar till sin egen 

utveckling. 
Det gäller att ta initiativ och leverera. Förra 
året fick jag möjligheten att gå ett internt 
talangprogram med fokus på ledarskap och 
längre fram vill jag gärna sikta på någon typ 
av ledarroll.

Vad är det roligaste med ditt jobb?

    – Att jag får vara med och förbättra. När 
jag började jobba på Unionen inspirerades 
jag av företagets inställning att allt kan bli 
bättre, jag delar verkligen den synen. Vi har 
alltid våra medlemmars behov i fokus, och 
eftersom jag sällan jobbar i direktkontakt 
med dem handlar mitt jobb istället om att 
ju bättre vår organisation fungerar – desto 
bättre service kan vi ge våra medlemmar. 

Hur skulle du beskriva Unionen som 
arbetsgivare?

    – Vi ställer höga krav på andra arbetsgivare, 
och därför är det naturligt att Unionen visar 
ett gott föredöme. Vi har schyssta villkor 
och flexibla arbetstider, något som är viktigt 
eftersom jag har småbarn hemma. Vår 
högsta chef brukar bland annat påpeka hur 
viktigt det är att man har roligt tillsammans 
på jobbet. Den mentaliteten smittar av sig!

Unionen - ”Det bästa med mitt 
jobb är att jag får vara med och förbättra” 

 SPONSRAD ARTIKEL

  Ett framtidsdrivet förbund med fokus på förbättring. Så beskriver Sara Nordström Pettigrew sin arbetsgivare.

Sara Nordström Pettigrew

Titel: Organisationsutvecklare. Utbildning: Statsvetenskap, Stockholms Universitet, 
examen 2005. 

Berätta om ditt smultronställe i Sverige! ”Helt klart farstukvisten hemma utanför 
mitt hus. Där kan jag sitta med datorn i knäet om jag jobbar hemifrån och få mycket 
gjort – samtidigt som jag njuter av en lätt bris. Ljuvligt!”

Unionen är 
Sveriges största 

fackförbund med 
650 000 medlemmar. 

Unionen arbetar 
för att förbättra 

arbetsvillkoren för 
tjänstemän i privat 

sektor. Utöver 
yrkesverksamma 

välkomnar Unionen 
även egenföretagare 

och studenter. 
Unionen har kontor 

på 23 orter från 
Malmö till Luleå. Läs 

mer: unionen.se

 SPONSRAD ARTIKEL



Teach for Sweden handplock-
ar och utbildar akademiker 
med ämnesbehörighet som 
får erfarenheten av att moti-
vera och utveckla. Under två 

års tid hålls utbildningen i samarbete med 
Luleå tekniska universitet, parallellt med 
en lärartjänst på 80 procent på någon av 
landets högstadieskolor. Mottot för Teach 
for Sweden är: Alla barn kan. 

    - Skolan ska ge varje elev en grund att 
stå på och makt att välja sin egen väg. Ge-
nom att rekrytera modiga blivande lärare 
bidrar vi till att fler barn kan välja sin egen 
framtid. Först när varje barn når sin fulla 
potential kan landet Sverige uppnå sin, sä-
ger Ida Karlberg Gidlund, CEO Teach for 
Sweden.

Raoul Joshi går just nu första terminen på 
Teach for Sweden utbildning. Han har en 
spännande bakgrund som civilingenjör 
inom Industriell Ekonomi med interna-
tionell inriktning från Linköpings univer-
sitet och har tidigare jobbat som ingenjör 
för FN nere i Geneve och sedermera som 
managementkonsult på McKinsey & Com-
pany i fem år. 

     - Den tvååriga utbildning jag går nu är 

Den har kallats den tuffaste ledarskapsutbildningen som finns och det handlar om ledarskap som gör skillnad – 
för hela livet. Teach for Sweden söker framtidens ledare som vill forma Sveriges framtida humankapital.

 

Ledarskap som gör 
livslång skillnad

Fördetta hjärnforskare Cecilia leder en åk 8 i biologi

för att skola om mig till ämneslärare till 
grundskolan. Hos Teach for Sweden får 
man tillgodoräkna sig de kurser man har 
ämnesbehörighet i, teknik och matematik 
i mitt fall. Jag jobbar 80 procent på en 
grundskola och läser samtidigt upp teorin 
för att få en fullständig lärarexamen och 
för att sedan kunna ansöka hos skolverket 
och få en lärarlegitimation. Vid sidan av 
lärartjänsten har vi 75-100 procent studie-
takt. Arbetslivserfarenheten man får från 
dag ett kombineras med teoretisk utbild-
ning från Luleå tekniska universitet. Teach 
for Sweden rekryterar oss studenter och 
sätter samman hela utbildningspaketet. 
Man får även ledarutbildning av Teach for 
Sweden och lär sig hur man bäst för sig i 
klassrummet, berättar Raoul.

Raoul berättar att han alltid varit intres-
serad av utbildningsfrågor och jobbade 
under universitetsstudierna som utbild-
ningsassistent för lägre årskurser. 

    - Karriären har inte kännetecknats av 
att jag sökt mig till särskilda branscher 
utan av utmanande ledarskapsroller och 
personlig utveckling. Att vara ledare i ett 
klassrum är ett annat typ av ledarskap än 
att vara rådgivare inom näringslivsfrågor, 
säger han.

Raoul har gjort den första av 4 terminer 
till jul. Han upplever att det hittills varit 
väldigt givande och att han lärt sig mycket 
om grundläggande frågor om skolsystem. 

    - Det har varit många utmaningar och 
rolig utveckling att arbeta som lärare sam-
tidigt som man läser teori. Jag undervisar 
klasser i årskurs 7-9 i matematik och tek-
nik på Hjulsta grundskola i Tensta. Det 
är utmaningar till vänster och höger och 
man får mycket energi av programmet! 
Det roligaste hittills är känslan man får när 
man ser en elev utvecklas väldigt konkret 
och hur det kan bygga upp ett förtroen-
de om att man kan lära sig mer. Det ger 
en kick och man vill fortsätta arbeta med 
en sådan utveckling. Man märker också 
att man är långt ifrån fullärd, jag känner 
att jag behöver förklaringsmodeller som 
passar alla elever, vilket är utmanande och 
väldigt kul, säger Raoul. 

Även om man är ensam på sin praktikplats 
är man inte ensam under de två utbild-
ningsåren hos Teach for Sweden. 60 per-
soner genomgår programmet tillsammans 
och utbildningen inleds med ett tvåveckors 
sommarinstitut där man blir en samman-
svetsad grupp.  

    - En nyckel till att man klarar av 150-pro-
centtakten är gemenskapen man har med 
gruppen. Det gör det lättare och vi kan 
träffas och har både formella träffar 3 
gånger per termin där vi har heldagar då 
vi får vidareutbildningar i olika frågor och 
ses informellt då och då. Utöver det har vi 
digitala grupper där vi chattar på vardags-
basis om vad som funkar i ett klassrum och 
allmänt informationsutbyte oss emellan i 
gruppen, berättar Raoul.

Raoul avslutar med att säga att han brinner 
för utbildningsfrågor men inte är säker på 
var han är om fem år. 

    – Hade någon sagt till mig för fem år 
sedan att jag skulle utbilda mig till lära-
re idag hade jag inte trott på dem. Jag är 
väldigt öppen med att jag inte har en klar 
plan, men jag hoppas att jag om fem år 
jobbar inom något som har med utbild-
ningsväsendet att göra. Jag känner att jag 
hittat rätt, säger han.

Skribent: Anna Bjärenäs

Raoul främjar en dialog med 7:or om siffersumman och produktRaoul investerar medvetet i relationer med elever för att skapa motivation
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Sex kronor tillbaka för 
varje investerad krona i 
anställdas välmående

S jukskrivningstalen i Sveri-
ge ökat dramatiskt och stress 
är den vanligaste orsaken. På 
SmartaVal AB ser man en 
tydlig trend i att arbetsgiva-
re nu i högre grad erbjuder 

hushållsnära tjänster till sina anställda i 
syfte att motverka stress och för att öka 
välmåendet på arbetsplatsen. 

    - Jag vet inte om det att man beslutar 
sig för att erbjuda sina anställda hus-
hållsnära tjänster som löneförmån nu är 
fullkomligt nödvändigt för att undvika 
stora förluster framöver. Hushållsnära 
tjänster som löneförmån uppskattas av 
96 procent av de anställda, säger Mila 
Viniavska VD och Customer Happiness 
Manager på SmartaVal AB.

På SmartaVals förmånsverktyg HRbene-
fits finns ett flertal tjänster att välja på 
och mixa: städning, fönsterputs, träd-
gårdsskötsel och småfix. Företag betalar 
bara för de timmar som används av de 
anställda, där administrations- och start-
kostnad ingår. 

Hur kommer det sig då att, trots att näs-
tan alla anställda uppskattar denna lö-
neförmån och att den faktiskt bidrar till 
att sänka stressen på arbetsplatsen, det 
fortfarande finns arbetsgivare som inte 
ser värde i att investera i sina anställdas 
välmående och avlasta dem hemma med 
alla vardagsmåsten? 

    - Har du någonsin sett en anställd som 
presterar i sin fulla potential när man 
inte har tid hemma att vila och återhämta 

 SPONSRAD ARTIKEL

Efterfrågan på hushållsnära tjänster som löneförmån till anställda ökar allt mer. Sedan 2012 är 
SmartaVal AB en del av vardagslivet för många privatpersoner och företag. Expertområden är städning, 

fönsterputs, trädgårdsskötsel och hantverksuppdrag.

sig? Feedback från våra kunder är det 
bästa betyg vi kan få på det kundvärde 
vi skapar. Våra kunder är nöjda med vårt 
utbud av tjänster, tillgänglighet, kom-
munikation och service. Nedanstående 
är ett citat från vår kund:

”Jobbet är ju en stor del av livet och att 
erbjuda hushållsnära tjänster som löne-
förmån är ett smart sätt för en bra chef 
att underlätta för sina anställda att få livet 
gå ihop. Som arbetsgivare får man utö-

kad lönsamhet med nöjda medarbetare, 
minskad sjukfrånvaro och är verkligen en 
proaktiv del i rehabiliteringsarbete. Det 
är en investering som betalar tillbaka sig.”

     - Föreställ dig vad skulle hända om 
företags inkomster skulle fördubblas som 
ett resultat av vårt samarbete! Att lyfta 
välmående och långsiktigt hälsa som en 
affärsstrategi är en nyckel för framtida 
arbetsgivare! Säger Mila.

För SmartaVal är det jätteviktigt att med-
arbetarna är stolta över det de gör och 
för att uppnå detta krävs att man satsar 
på personalen. Företaget fick många 
utmärkelser, bland annat Glansföretag 
i Clean Bright Awards 2019, Prins Da-
niels Fellowship, Gasellföretag 2018 och 
Arbetsmiljöpeppen 2019.

     - Vi vill att våra anställda jobbar med 
passion, driv och kundfokus. För oss på 
SmartaVal är det viktigaste att vi job-
bar för en god sak. SmartaVal avlastar 
människor i deras vardag och ger dem 
mer tid att leva livet. Vi har en klar vision 
som fungerar både internt och externt att 
skapa en bättre vardag för människor. Det 
ska vara kul att gå till jobbet, men det ska 
vara skönt att komma hem! 

För aktörer som vill bli framtidens företag 
har Mila ett tydligt budskap: 
- Vi ser fram emot att hjälpa flera företag 
genom HRbenefits att få välmående an-
ställda med hjälp av avlastning hemma 
i form av våra tjänster som löneförmån. 
Men vi kommer inte att tala om för dig 
köp den förmånen för dina anställda – 
det är ditt beslut! Du behöver inte fatta 
beslutet nu, utan bara besvara en enda 
fråga: lever du för att jobba eller jobbar 
du för att leva? Avslutar Mila.

Bild: Mila Viniavska på Prins Daniels entreprenörsdag 9 april 2019

Mila Viniavska, 
VD SmartaVal AB

 www.hrbenefits.se Personalbild, arbetsgruppträff på Kastellet, Vaxholm.
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Silver Cross Spirit är den perfekta barnvagnen för folk i farten eller på resa då den 
endast väger ca 9 kg totalt. Den är testad och godkänd från nyfödd och upp till 22 kg.

Det unika chassit har smidig enhands fällning och ställbart handtag som gör att Spirit 
passar kort som lång förälder. Spirit går snabbt att fälla upp eller ihop, även med sittde-
len på. Spirit är extra liten hopfälld och går att parkera stående. 
Extra stor varukorg som rymmer babyns alla saker. Hjulen är punkteringsfria med fjäd-
ring på alla hjulen, framhjulen är snurr- samt låsbara. Sittdelen är vändbar så att barnet 
kan åka båda hållen samt har ställbar rygg i flera lägen och med sovläge.

Lång sufflett med högsta UV skydd ger bra skydd mot solljus. Sittdelen har god ven-
tilation i ryggen och dyna för året runt bruk medföljer. Även dyna för nyfödd, regn-
skydd, insektsnät samt en avtagbar frambåge ingår.

Spirit är även godkänd för att använda med Babyskydd av olika märken, med denna 
lösning så ger Spirit även möjlighet till s.k. Travel System, genom att enkelt kunna flytta 
över Babyskyddet till Spirit.

Silver Cross Spirit finns i flera snygga Silver Cross designer.
Som tillbehör finns en extra mjuk, skön åkpåse vilket gör att Silver Cross Spirit funge-
rar bra året runt.

För mer info eller närmsta butik, vänligen kontakta info@sbababy.se

Silver Cross Spirit.
Nyhet med 3 års-garanti.

www.sba-sweden.se



      22    HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN WENDELIN MEDIA       ANNONS

Interima 
anställningsformer 

vinner mark 
Global kompetensbrist, en önskan om flexibilitet och företagens behov av spetskompetens under 

begränsad tid driver utvecklingen mot uppdragsorienterade anställningsformer. Med interim anställning 
får företag rätt kompetens på rätt plats, vid rätt tidpunkt.

F ramtidens arbetssätt präg-
las av de stora makrotren-
derna: Ny teknik, glo-
balisering, demografisk 
förändring och förändring i 
värderingar. 2027 beräknas 

hälften av den amerikanska arbetskraf-
ten vara frilansare och arbeta interimt.   

    - Vi ser att de nordiska länderna följer 
i samma spår. Av den sista generationen 
in på arbetsmarknaden, millennials, är 
det bara hälften som väljer en fast an-
ställning från början, säger Charlotta 
Kvarnström, Partner på Nordic Interim 
Executive Solutions.

Högre innovationstakt och snabbare tek-
nikutveckling, leder till tidsbegränsade 
behov av specifik kompetens. Global och 
lokal kompetensbrist, primärt inom digi-
tal teknik och förändringsledning, samt 
brist på kompetenser som är unika för 
människan, som till exempel kommu-
nikation, kreativitet, EQ och komplex 
problemlösning, skapar ett betydande 
gap mellan arbetsmarknad och kompe-
tensutbud. Resultatet blir att vi kommer 

att se en betydande ökning av uppdrags-
orienterade jobb, där individer använ-
der sin kompetens, erfarenheter och sina 
styrkor på rätt plats och vid rätt tidpunkt, 
med en mycket större kompetensmobi-
litet som resultat. 

Nordic Interim Executive Solutions fyller 
15 år i år och är ett av de bolag som har 
funnits längst på den nordiska mark-
naden och är idag ett seniort team med 
en optimal blandning av erfarenheter. 
Hittills har man levererat mer än 500 
uppdrag och f lest exekutiva, seniora 
uppdrag.

    - Att kunna hjälpa våra kunder att lösa 
komplexa problem på ledningsnivå och 
se de fantastiska resultat våra exekuti-
va interimchefer levererar på kort tid är 
otroligt stimulerande. Mandatet och den 
exekveringskraften mandatet resulterar 
i, i kombination med en ensidig lojalitet 
till uppdraget är helt avgörande för re-
sultaten, säger Charlotta.

Hon menar att interimuppdragen blir 
f lera på grund av makrotrenderna som 

formar arbetsmarknaden just nu. Fler 
företag behöver hjälp av seniora team 
istället för mer juniora pyramider, då 
man ser att värdet och priset i förhållan-
de till levererat resultat är mycket bättre 
med seniora, erfarna ledare. Executive 
Search tar för lång tid och ett PE portfölj-
bolag har inte möjlighet att vänta i 6-12 
månader innan rätt person är ombord. 
Tillgången på och det totala antalet se-
niora och mycket kvalificerade personer 
runt 40+ har ökat signifikant, baserat på 
att f ler människor vill ha större f lexibi-
litet och arbeta som oberoende exekutiva 
ledare och högkvalificerade specialister.

    - Att driva ett företag idag har stora 
likheter med att driva ett projekt. Flex-
ibilitet och förmågan att agera snabbt 
blir avgörande för konkurrenskraften, 
säger Charlotta. 

Hon avslutar med att ge tre tips om in-
terimlösningar:

1. Exekutiva interimsledare skapar snabb 
och f lexibel access till rätt kompetens 
just när behovet uppstår, vid exakt rätt 

tidpunkt. Detta resulterar i att kundens 
organisation kan agera agilt och snabbt 
vid förändringar. Fundera på om interna 
lösningar eller konsultlösningar fyller de 
faktiska behov som finns.

2.Med interimslösningar får kunden 
en variabel kostnad och mindre fasta 
kostnader, vilket optimerar kostnads-
f lexibiliteten.

3. Med interimslösningar får kunden den 
erfarenhet och de kompetenser som be-
hövs för den givna situationen, kompe-
tens som kunden inte vill, behöver, har 
råd eller inte har möjlighet att attrahera 
som fast anställning. Var realistisk och 
balanserad i strategisk vs operativ re-
kryteringsplanering.

Skribent: Anna Bjärenäs

 PROFILEN

www.nordicinterim.se
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F lowscape är ”the modern office Flowma-
kers”. Genom toppmodern IoT-teknik, 
minskar Flowscape slöseri med tid och 
ökar produktiviten bland medarbetarna 
men ger även kunden en mycket bättre 
kunskap om hur kontoret egentligen an-

vänds. Huvudfunktionen, Flowmap, skapar en överblick 
av kontoret och möjliggör att man snabbt kan boka 
rum och hitta lediga skrivbord, kontorsutrustning 
och kollegor. Flowscape erbjuder även kriskommu-
nikationsverktyget C-One, en modern mobilbaserad 
lösning för att vid en incident snabbt nå personal inom 
ett visst område. 

Flowscape har en stark kundbas med över 120 kun-
der varav fler än 30 är multinationella bolag såsom 
Telenor, Cargotec och WSP. Bland partnerna finns 
Atea, Ericsson, Fujitsu, Cisco och Ricoh. Med kon-
tor i Stockholm, London och snart USA växer teamet 
med Flowmakers kontinuerligt. Under våren 2018 gick 
Flowscape samman med Crowdsoft och kom därmed 
in på börsen (Spotlight, f.d. Aktietorget). 

    - Efter att vi slogs ihop med Crowdsoft har vi under 
året optimerat vår verksamhet och blev kassaflödes-
positiva förra kvartalet. Nu går vi in i en ny fas, en 
internationell expansionsfas. Vi utökar nu med lokal 
närvaro i USA samt stärker upp vårt team i Storbrita-
nien. I och med detta förväntar vi oss betydligt starkare 
tillväxt framåt än vad vi sett historiskt, säger Peter 
Reigo, VD för Flowscape.

Flowscape var 2014 en av pionjärerna och idag har de 
en av de mest innovativa lösningarna på marknaden. 
Produkten är mogen och har varit i drift i flera år hos 
ett stort antal kunder. 

    - Vi är en av få leverantörer i världen som skalat 
med en kund till fler än 30 kontor i 15 länder. Idag har 
kunderna mognat i sin inköpsprocess, vilket innebär att 
stora bolag konsoliderar sina inköp och vill ha samma 
system för alla sina kontor globalt. Där ligger vi extra 
bra till, eftersom vi har flera globala referenskunder. 
Vi vann nyligen ytterligare två stora kunder som nu 
vill rulla ut vår lösning globalt. Marknaden har varit 
omogen hittills, men nu släpper det, säger Peter.

Expansionen innebär inte bara nya marknader. Nu stär-
ker man även samarbetet med Vasakronan, den kund 
man initialt startade sin verksamhet i tillsammans med. 

    - Vasakronan kommer att lansera co-workingkontor 
och har valt ut Flowscape som en samarbetspartner 
för en ny IT-lösning till dessa. Vasakronan vill även 
bli en ännu mer attraktiv fastighetsägare och kommer 
att erbjuda vår IT-lösning till alla sina fastighetskun-
der. Vi når en stor marknad genom Vasakronan då de 
kommer att ha alla sina kontorsfastigheter förberedda 
för vår lösning genom en enkel mjukvaruaktivering, 
samtidigt får vi ett bra ekonomiskt tillskott för vår 
produktutveckling, berättar Peter.

IoT driver framtidens 
arbetsplats

 SPONSRAD ARTIKEL

Ökad interaktion och produktivitet genom IT-System sparar tid för medarbetare, optimerar ytorna 
och möjliggör kriskommunikation på kontoret. Detta åstadkommer Flowscape genom innovativa 

lösningar med sensorer, IoT och positionering. 

Det fördjupade samarbetet innebär att en redan inn-
ovativ spelare får en push från Sveriges största fastig-
hetsägare. Potentialen i det går inte att bortse ifrån. 
Även tidens anda ger Flowscape en fördel. 

    - Vi ser hur trenden globalt går mot flexibla arbetsplat-
ser. Här ligger Sverige långt framme och andra länder 
sneglar på oss. Ett kontor är den näst- eller tredje största 
kostnaden för ett företag och enligt flera mätningar 
används i snitt endast hälften av kontorsplatserna, så 
det finns stor potential för kostnadsbesparingar. En 
kontorsplats i Hong Kong, New York och London kostar 
200-250000 SEK per år. Om man på ett företag med 1000 
personer sparar 20 procent av ytan kan besparingen 
bli 50 miljoner per år. Förutom det ekonomiska står 
kommerciella byggnader för ca en tiondel av världens 
CO2 utsläpp. Ett mer effektivt nyttjande är nödvändig, 
menar Peter.

Skribent: Anna Bjärenäs
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Hållbar patenterad teknik 
når nya marknader

 Från uppfinnarna till den globala klicktekniken för golv kommer nu även möbler med samma teknik. 
Samtidigt går Välinge från att vara ett av golvbranschens största licensföretag till att även bli producent 

av golv baserad på egen teknik.

F rån att Darko Pervan, grundare till Välinge, paten-
terade tekniken för att mekaniskt foga ihop golv sk 
klickgolv på 90-talet, har Välinge utvecklat många 
nya tekniker inom både golv- och möbelbranschen. 
Alla intäkter har hittills huvudsakligen kommit från 
licensintäkter och en stor del av golvbranschen världen 

över använder deras patenterade teknik. 

Darko Pervan, som på 70-talet var divisionschef på Perstorp, ska-
pade där de första laminatgolven. Ursprungligen så limmades 
golvplankorna men denna metod gav upphov till en del kvalitets-
problem. Efter en tid inom annan industri så återkom Darko till 
golvbranschen och med idén att sammanfoga golven mekaniskt och 
därmed undvika lim så kunde både kvaliteten höjas och miljöbe-
lastningen från lim undvikas. Dessutom blev det mycket enklare 
för alla att installera golv. 

    – Darko började samarbeta med golvföretag i Norge 1994 och 
tekniken fick fäste i golvbranschen. De första aktörerna fick stort 
inflytande på resten av industrin. Det är väldigt enkelt att lägga 
golv idag, tekniken har förfinats och förbättrats och lett till att 
det förbrukas 100 miljoner limflaskor mindre per år, berättar Ulf 
Molén, Sälj- och marknadschef på Välinge Innovation Sweden.

Välinges senaste generation, 5G®-tekniken, där klickfogen är utfräst 
i kärnan av träet och en plastdetalj på kortsidan låser fast kortsi-
dan, har även lett till en betydligt snabbare och starkare låsning. 
Golvet har också den fördelen att det enkelt kan demonteras och 
återvinnas. 

    – Vår teknik har blivit globalt ledande och tillverkarna måste ha 
licens på den eftersom den är patenterad. Välinge står för hälften 
av licenserna på marknaden globalt sett. Golvtillverkare kommer 
från världen över och besöker oss i Viken, säger Ulf.

I Viken bygger man också ständigt nya utvecklingsenheter för 
golven. Ny ytteknik och pulverteknik gör att man kan tillverka 
ett stenliknande golv med en ny och unik metod. Nadura® tek-
nologin skapas genom att pulver bestående bl a av träfiber strös 
över golvplattan och därefter pressas i högt tryck för att få fram 
ett slitstarkt och tåligt golv som kan printas och skapa golv med 
nya designmöjligheter. Med samma grundteknik kan man också 
placera ett tunt skikt av ek och därmed skapas en ny typ av härdat 
trägolv. På detta sätt får man ut 10 gånger så mycket ur en ekstock 
jämfört med traditionellt golv, vilket gör det till ett hållbart sätt att 
producera golv som spar på ekskogen. Tekniken har varumärket 
Woodura® och marknadsförs idag bl a av Välinges systerföretag 
Bjelin.

   – Vår teknik Woodura® är en helt ny golvkategori som vi också 
kallar för den nya generationen trägolv. Härdat trä gör att det blir 
ett hårdare golv och utseendemässigt är det precis som ett riktigt 
ekgolv. Det räcker med ett 0,6mm träskikt, vilket gör det mer 
miljömässigt hållbart än parkett och andra trägolv. Teknologin gör 
det 3 gånger starkare än traditionell parkett som i sin tur medför 
att det i princip kan installeras överallt, säger Ulf.

 SPONSRAD ARTIKEL

På Välinges utvecklingscenter i Viken så tas 
det ständigt fram nya tekniker som ska skyd-
das och patenteras. Med en kontinuerligt 
utökande patentportfölj så är detta en stor 
utmaning. Framgången har varit stor och 
för att klara detta så har vi ett stort antal 
välutbildade och mycket erfarna personer 
såsom civilingenjörer, jurister, patentingen-
jörer, tekniker och civilekonomer.



I Universums färska undersökning ”Sveriges bästa arbetsgivare”, där medarbetarna får 
säga sitt, hamnar Veidekke på fjärde plats av tvåhundra företag. Och får dessutom högst 
rekommendationsgrad genom tiderna. Om vi ska fortsätta utveckla byggbranschen – 
och krossa såväl grus som förlegade normer – behöver vi många nya kollegor med stor 
entusiasm och sunda värderingar. 

Vi bygger med hjärta.

Hjärtliga hälsningar 
från Sveriges 4:e 
bästa arbetsgivare
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I framtiden kommer mer eller 
mindre allt vårt avfall att be-
traktas som resurser. Det som 
redan idag är verklighet i ut-
vecklingsländer kommer att bli 
verklighet även i industrialise-

rade länder. Avfall förutspås få ett ökat 
värde i framtiden. 

    - För att minska utvinningen av nya 
material i en strävan att värna om jor-
dens resurser kommer företag att påfö-
ras högre utvinningsskatter framöver. Då 

 SPONSRAD ARTIKEL

På framtidens arbetsplats tar man vara på resurserna.
I stort sett allt avfall kan återvinnas och i framtiden kommer avfall i allt större utsträckning att betraktas som resurser. 

Redan nu finns smarta lösningar för källsortering till arbetsplatsen som ligger helt i linje med den utvecklingen. 

får begagnat, exempelvis plast och andra 
återvinningsbara material, ett högre vär-
de. Istället för att bränna upp eller slänga 
måste vi ta hand om och återanvända 
resurserna i stor skala, säger Christian 
Gustafsson, delägare till Lundqvist In-
redningar AB.

Lundqvist Inredningar har historiskt job-
bat med behovsoptimerad förvaring för 
kontorsmiljö under 80 år. Källsortering 
har man hållit på med i drygt 20 år. Ti-
digare återvanns endast papper, men nu 
finns källsorteringslösningar för plast, 
glas, metall, ljuskällor, matavfall, kartong, 
tidningar, kontorspapper, samt sekretes-
spapper. Från Lundqvists sida ser man att 
kontorsavfallet totalt sett har ökat med 
åren, mycket på grund av att folk köper 
med sig mat och dryck till sin arbetsplats. 
Även internethandeln påverkar företags 
avfallsmängder. Idag behöver man kunna 
sortera matavfall separat för att lämna in 
det till biogasanläggningar. För att detta 
ska fungera och inte bli en sanitär olä-
genhet krävs bra och funktionella kärl 
och skåp att hantera avfallet i. 

    - Vi kan erbjuda alla olika typer av 
avfallsfraktioner så att källsorteringen 
fungerar på ett bra sätt på arbetsplatsen. 
Vi har redan idag krav på oss att delvis 
källsortera vårt avfall och detta kommer 
vi att se mer av. Många företag upplever 
dock detta som en belastning då det tar 
tid från medarbetarna. Då är det viktigt 
att man har en effektiv funktion för detta, 
att medarbetarna slipper ta omvägar till 
ett särskilt rum för detta. På framtidens 
arbetsplatser och kontor ska källsorte-
ringen vara central och finnas där man 
ofta befinner sig, i pentry eller entrén. 
Varje minut man sparar är pengar och 
har man många anställda blir det mycket 
pengar, säger Christian.

Källsortering är ingen belastning om man 
har bra förvaring att jobba med. Många 
anställda upplever det som positivt att 
kunna leva miljövänligt även på jobbet, 
eftersom de källsorterar i hemmet. Före-
tag får också en positiv image om de kan 
visa upp en miljöprofil inför besökande, 
något som visar på ett medvetet miljö- 
och kvalitetsarbete.

Källsortera snyggt!
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Tanken med Lundqvist Waste-serien är att 
inspirera, underlätta och uppmuntra till 
källsortering. Fler och fler inser vikten av 
att sortera sina sopor och Lundqvist kan 
erbjuda snygga och hållbara möbler för 
att dölja fula plastkärl eller sopsäcksställ. 
Lundqvist anlitar industridesigners och 
formgivare för att ta fram nya designer. 
Företag som har speciella krav kan även 
få dessa tillgodosedda och ofta tillverkar 
man projektspecifik design på förfrågan. 
Det går att källsortera snyggt, oavsett om 
man är ett stort eller litet företag.

    - Stora företag satsar på källsorte-
ring men vi vill även att mindre företag 
ska kunna göra detta. Det är viktigt att 
källsorteringen passar in med övrig inred-
ning så det blir en enhetlig design. Därför 
erbjuder vi alltid valfritt val av färg, fa-
ner eller laminat. Vi har även kompletta 
lösningar för alla storlekar på företag, 
oavsett behov, avslutar Christian.



FLER VÄLJER ATT 
GÖRA SINA 

FASTIGHETSAFFÄRER 
MED RESTATE.

VÄLKOMMEN 
DU OCKSÅ!

· Förmedlar kommersiella fastigheter

·  Rådgivare vid 35 % av Sveriges 
bostadsrättsombildningar

·  Rådgivare för 20 % av de bostäder 
som byggs i Stockholms län

·  Erbjuder effektiv energibesparing 
via Restate Energy Group AB

www.restate.se
info@restate.se • 08-402 10 00 • Kungsgatan 26 • 111 35 Stockholm
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Nu även 
kontor i 
Malmö!
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Aktivitetsbaserade kontor handlar om att skapa olika ytor efter olika behov. Klickbara Rum erbjuder mobila lösningar 
som kan ändras efter behov. 

A llt började med ett be-
hov av snygga golvskär-
mar som kombinerar 
design och funktion i 
en och samma pro-
dukt. Daniel Dandenell 

Lägersten, grundare till Klickbara Rum 
berättar om idén till företagets ursprungs-
produkt: 

    - Jag hittade inga bra golvskärmar 
till mina tillfälliga projektkontor så vi 
byggde egna där vi kombinerade akustik, 
ljus och avskärmningen i en och samma 
produkt. Det visade sig vara fler än jag 
som hade samma behov och idag är denna 
golvskärm vår bäst säljande produkt. Helt 
outstanding, säger han.

Företaget som började med skärmväggar 
och golvlösningar har nu sett marknaden 
växa med kunden. Det finns ett otroligt 
stort behov av att kunna nyttja sina be-
fintliga kvadratmeter, oavsett om man är 
fastighetsägare eller företag. 

Daniel berättar att man har klivit in på 

en marknad där det finns köpare och 
säljare som inte når varandra. Det finns 
massa lokaler som är till uthyrning och 
fastighetsägarna försöker hyra ut dessa 
via mäklare men lyckas inte alltid. Det 
finns många företag som skulle vilja hyra 
men inte kan på fastighetsägarnas villkor. 

Fastighetsägare säger ofta nej till företag 
som kräver renovering om de inte skriver 
upp sig på längre avtal.

    - Kunderna är både fastighetsägare 
och företag. När vi kunnat bredda vårt 
utbud med flyttbara väggar och mo-
bila telefonrum har vi kunnat variera 
befintliga ytor och ändra om i en lokal 
på kort tid. Vår vision är flexibilitet. Vi 
vill göra det möjligt för dig att flytta in i 
nya lokaler eller anpassa dina befintliga 
lokaler utan en omfattande renovering 
eller investering. Stora eller små företag 
behöver flexibla kontorslösningar och 

en trevlig arbetsmiljö. Det är Klickbara 
kontor, säger Daniel. 

Nyligen fick Klickbara Rum stöd från 
Almi tack vare sin lösning med mobila 
väggar och flexibla kontorslösning för 
hyrköp - något som inte fanns på mark-
naden tidigare. 

    - Med Almis innovationsrådgivning 
har Klickbara rum snabbt positionerat 
sig som marknadsledande på innovati-
va lösningar för att skapa nya rum i be-
fintliga lokaler med klickbara golv och 
mobila väggar. I ett äkta flexibelt kontor 
ska man inte bara enkelt kunna disponera 
om ytorna, man ska kunna anpassa det 
efter företagets ekonomi, säger Daniel.

Just hyrköp är ofta lösningen för små 
och medelstora bolag i förändring. Med 
en månadskostnad istället för en enskilt 
stor investering påverkas inte bolagets 

likviditet i bokslutet. Att hyrköpa öppnar 
upp en flexibel finansieringsmodell som 
förändrar hela sättet på vilket företagen 
nyttjar sina kontor. 

Att bygga om och renovera är dyrt, skapar 
problem och är inte direkt klimatsmart. 
Klickbara rum erbjuder ett ”face-lift” som 
ett bättre alternativ. En kombination av 
ny look och en kostnadseffektiv föränd-
ring som Daniel hoppas kan få företag 
och fastighetsägare att förstå värdet av 
de lokaler de sitter på redan idag. 

    - Vårt ledord har varit nya rum i be-
fintliga lokaler. Vår affärsidé genomsyras 
av miljötänk. En av produkterna vi har 
i vårt utbud är de klickbara golven som 
är gjorda av återvunna bildäck. De är 4 
mm tjocka, slitstarka och kan läggas på 
valfritt golv. Vi skapar design och tänker 
flexibelt, klimatsmart och funktionellt, 
avslutar Daniel.

 SPONSRAD ARTIKEL

Farväl öppna kontorslandskap 
– framtiden är flexibla Rum

LOKOS-S (R)



RÄTT BELYSNING GER MEDARBETARE 
SOM PRESTERAR OCH MÅR BÄTTRE

„Människor ska inte bara kunna se bra med hjälp av 
ljus och belysning utan de ska också må bra av det“

Ljus är lika viktigt för hälsan som en balanserad 
kost, regelbunden motion och tillräckligt med sömn. 
Bra ljus hjälper oss att hålla oss friska. Men vad 
är bra ljus? Det idealiska ljuset är naturligt solljus. 
Evolutionen har pågått över 4 miljoner år och under 
den tiden har cykeln av dag och natt format oss. 
Denna ständigt återkommande rytm har genetiskt 
förankrat sig i vår biologi som ett system av interna 
klockor. Detta system kontrollerar och samordnar de 
biologiska processer som sker i vår kropp. Ju bättre 
dessa samordnas, desto bättre och friskare känner vi 
oss. 

Vikten av bra arbetsplatsbelysning för välbefinnande 
och produktivitet hos anställda har länge varit 
känt. Fokus har framförallt legat på att optimera 
synergonomin, men den nya moderna LED-

Jag träffar många människor som inte 
får sitt personliga behov av rätt ljus 
tillgodosett, vilket kan leda till minskat 
välbefinnande. Jag svarar gärna på alla 
frågor du har om LUCTRA®, dess tek-
nik, funktioner och ljusets hälsoeffekt. 

jessica.wahlberg@luctra.eu
0701-99 10 02
www.luctra.eu

belysningen öppnar upp för nya möjligheter. Med 
bevisad biologisk effektivitet ger LUCTRA® en helt ny 
syn på innebörden av ljuskvalitet på arbetsplatsen. För 
att kunna möta ett agilt och föränderligt arbetsliv och 
på samma gång se till individen, bör man investera i en 
individuell justerbar fristående belysning. 

Med belysning från LUCTRA® får arbetsplatsen en 
ljuskvalitet som liknar dagsljus eftersom LED-lamporna 
har hög ljusstyrka, en väldigt jämn ljusfördelning och 
ett brett färgspektrum. 

LUCTRA® genererar en belysningsstyrka på upp till 
1000 lux med mycket låg strömförbrukning. Den 
rekommenderade ljusstyrkan på 500-750 lux för 
arbetsplatser uppfylls med god marginal och är också 
tillräcklig för äldre användare vars ögon presterar 
sämre med ökad ålder. Fel eller för lite ljus kan leda 
till trötthet, energibrist, försämrad synergonomi och i 
förlängningen sömnproblem och depression.



Löpning på onsdagar, simning på torsdagar och cross-fit på fredagar. Spontana cykelrundor och arrangerade skidläger, men 
också lugnare träningsformer som yoga. På B3 är wellness och hälsa en bärande del av företagskulturen. Träning finns på 

alla nivåer så att alla kan vara med, från nybörjare till elit. Vi tror på att träning och wellness skapar balans i livet och en skön, 
inkluderande företagskultur. 

F ör att skapa en egen profil 
som sticker ut från de an-
dra konsultbolagen valde B3 
att göra en rejäl satsning på 
wellness, som startade redan 
2010. Wellness-satsningen 

är idag en del av bolagets DNA och en 
framgångsrik strategi som genererar ett 
starkt engagemang hos medarbetarna. 
Wellness-andan finns överallt hos B3, på 
agendan vid konferenser, familjedagar 
eller till och med på kunddagar. Utifrån 
den ambitionen samarbetar vi gärna med 
duktiga kulturbärare, både internt och 
externt.  

Fokus ligger på aktiviteter och tränings-
former som är öppna för alla och som 
medarbetarna själva brinner för. Ut-
gångspunkten är att alla medarbetare 
ska kunna delta efter sin förmåga och 
att alla prestationer värderas lika högt 
oavsett om det handlar om att ändra en 
stillasittande livsstil, att gå från att vara 
soffliggare, eller att genomföra en Iron-
Man. Det är den personliga utvecklingen 
och välmåendet som står i centrum. Och 
att vi skapar möjligheter tillsammans.

    - För oss är wellness ett strategiskt 
affärsbeslut. Vi vet att det finns ett tyd-
ligt samband mellan fysisk aktivitet och 
minskade sjukskrivningar, och till och 
med förbättrad hjärnkapacitet. Vi är 
övertygade om att människor som mår 
bra presterar bättre, och sprider mer en-
ergi, säger Tommy Sarenbrant, ansvarig 
för Employer Branding på B3 Consulting 
Group.

Som ett steg i  jämställdhetsarbetet på 
B3 så fick leverantören Power Woman ta 
fram en egen kollektion av träningskläder 
med zebramönster som gett mycket hög 
synlighet i alla sammanhang där zebrorna 
deltagit, från IronMan till Vasaloppet. 
Idag finns dessutom wellness-ambassa-
dörer på varje ort där B3 har verksamhet, 
så att visionen verkligen realiseras.
 
Sedan bolagets start 2003 har vi strävat 
efter att vara “en bra flock att tillhöra”. 
Nu har vi tagit det ett steg längre. Nu är 
vi en zebraflock.

 SPONSRAD ARTIKEL
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Från soffliggare till zebra – 
så skapar vi möjligheter 

tillsammans



Ta ansvar för din hälsa
- också när du är på jobbet
Med RollerMouse placerad framför ditt tangentbord kan du 
enkelt skapa variation genom att växla mellan höger och  
vänster hand. Du har dina händer framför kroppen hela 
tiden och arbetar med små, lätta rörelser som är skonsamma 
mot nacke, axlar, armbågar och handleder. Därmed blir det  
lättare att fokusera och du kan arbeta med större precision.

RollerMouse från Contour ger dig mer  

energi till ditt arbete och din fritid. 

En centrerad mus som RollerMouse Red Wireless från Con-
tour gör arbetet framför datorn mindre krävande, och du 
kommer att få mer energi* över för allt annat viktigt.

www.contourdesign.se

*) Enligt en undersökning med 4 000 respondenter i Norden, gjord av forskningsinsti-
tutet Userneeds på uppdrag av Contour Design, upplevde 90% av de svarande ökat 
fysiskt välbefinnande genom att använda ett centrerat pekdon.

PROVA GRATIS  
I 14 DAGAR
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Karriärrådgivning
De allra flesta av oss kommer 

att ändra inriktning och byta 
jobb många gånger under 
vårt yrkesverksamma liv. Det 

gäller att aktivt möta framtidens arbets-
marknad. Att stoppa huvudet i sanden 
och krampaktigt hålla fast vid det gamla 
är ingen bra strategi. Så här kan du göra:

1. Håll dina drömmar vid liv. 
Drömmar behöver inte vara helt rea-
listiska, men det är helt klart lättare att 
veta vilken väg du ska gå, om du vet 
vartåt du strävar.

2. Ta reda på vad som motiverar dig. 
Att ha klart för sig vilka ens värderingar 
och drivkrafter är, gör att det blir lättare 
att se vägen framåt och välja alterna-
tiv där drivkrafterna får näring och de 
egna värderingarna stämmer överens 
med det nya.

3. Lär dig nya saker. 
Det handlar inte alltid om att utbilda 
sig och gå på kurser. Det finns oftast 
väldigt många möjligheter att på jobbet 

utveckla sig och lära sig mera.
 
4. Säkerställ ditt marknadsvärde. 
Ditt personliga marknadsvärde bestäms 
inte bara av din utbildning och dina er-
farenheter, utan även av din potential 
framåt. Förändringstakten är hög och 
för att matcha framtida roller behöver 
du fylla på med nytt. Med målet i sikte 
blir det tydligare att se vad du behöver 
fylla på för att stärka ditt CV.  

5. Vårda ditt nätverk och dra nytta av 
sociala media. Många jobb tillsätts utan 
att de annonseras. Du gör klokt i att un-
derhålla ditt nätverk och säkerställa att 
den egna profilen på LinkedIn är upp-
daterad. 

6. Ta hjälp av en karriärrådgivare 
– gör ett aktivt beslut. Stanna eller gå 
vidare - ett beslut är oftast bättre än inget 
beslut alls. Låt lusten att göra något nytt 
styra och inte rädslan för att släppa det 
gamla.
Vi ser det vi har på näthinnan och tolkar 
verkligheten utifrån våra idéer om vad 

det kan vara. Stirrar vi oss blinda på vad 
vi har, så ser vi inte nya möjligheter till 
förändring. Vi på AS3 har jobbat med 
karriärrådgivning i över 30 år. Vi vet 
att om du har en karriärplan och får 
rätt stöd, så kommer du helt enkelt att 
se fler möjligheter och bättre kunna ta 
tillvara på det öppningar som faktiskt 
finns. Vill du veta mer, hör av dig till 
oss: info@as3.se 

www.as3.se

 SPONSRAD ARTIKEL
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Vill du avsätta 
förorenad jord?
Hitta bäst pris på avsättning 
i Sveriges största nätverk av 

avsättningsplatser - Pinpointer

Pinpointer har en avancerad matchningsfunktion 
som söker på enskilda halter av ämnen, för en exakt 
matchning av material. Det innebär att inga avsätt-
ningsplatser missas pga. enskilda ämnen, och att 
man kan vara säker på att det blir rätt.

Vi förmedlar i nuläget avsättning av jordmassor, lera 
/silt, asfalt, armerad och oarmerad betong, samt 
blandat inert material. Pinpointer är endast tillgäng-
ligt för företag, ej för privatpersoner.

Alla nödvändiga dokument genereras och lagras 
automatiskt i systemet och finns tillgängliga för rätt 
parter. Det gäller bland annat transportkvitton, av-
fallsdeklaration och statistikdokument.

Vid en sökning ser man priset direkt, för de tre al-
ternativen: Bäst pris, Bra miljöval och Bästa miljöval 
(körs då på biobränsle). Vid val av en av dessa får 
man en slutgiltig offert inom 24 h. Man har ej förbun-
dit sig till något i detta läge utan först när offerten är 
accepterad. Inloggning krävs för sökning i systemet.
Man ska inte behöva välja mellan miljö eller en bra 
affär!

• Gratis sökning på pinpointer.se
• Se pris direkt!
• Slipp dokumenthanteringen 
- vi kontrollerar alla dokument, 
tillstånd och tester Lansering sker just nu i Stockholm!

Företaget FrontWay är unikt, ett 
mycket litet bolag med mycket 
stora kunder. De flesta kunderna 
är verksamma inom massa- och 

pappersindustrin.

    -Vi är duktiga på att räkna och att 
skapa rutiner, programvara för att göra 
svåra beräkningar möjliga, säger Anders 
Nilsson, FrontWay’s grundare och VD. 
Det gäller att förstå och det gäller att 
ställa bra frågor. 

FrontWay arbetar med processoptime-
ring baserat på simulering.

    -Ingen dag är den andra lik, säger 
Alexander Hedlund, processingenjör och 
menar att ena dagen räknar vi fram vat-
tenflöden inne i ett pappersbruk där en 
pump av många kan flytta flera tiotusen-
tals liter vatten per minut, för att nästa 
dag studera spridningen av ett spårämne 
i processen ner till en biljarddel i nog-
grannhet. Frågeställningarna är ofta vitt 
skilda. FrontWay startades år 2004 och 

är en riktig doldis. Under alla år har vi 
haft samma vision, säger Anders. 

” Within 25 years from start of FrontWay, 
simulation is a part of every companies 
financial reporting and agenda. Simula-
tion helps to be Pro-Active in leadership.” 

Nu har vi varit verksamma i 15 år och 
efterfrågan på våra tjänster och produk-
ter är stora. Vi är väldigt tacksamma för 
detta och har också nyligen rekryterat 
två personer. 

Att arbeta på FrontWay innebär ”att kun-
na förbättra många olika tekniska pro-
cesser på ett hållbart sätt” säger Sanna 
och Rikard, som är nyutbildade civilin-
genjörer med inriktning på hållbarhet/
energiteknik. 

Viktigt för Anders är att alla anställda 
blir sedda och känner att de bidrar  till 
verksamheten. Att de har ett värde och 
i det lilla bolaget så handlar det mycket 
om att vara öppen och att våga fråga. En 

framgångsfaktor med våra lösningar är 
att vi ger våra kunder ett verktyg där de 
själva kan förstå sin egna ”verksamhet”. 
Det finns mycket som är viktigt för oss, 
vi arbetar aldrig över. Det är sällan vi 
gör det, för när vi är på jobbet, då är vi 
här och när arbetsdagen är slut då går vi 

FrontWay’s kunder och anställda 
arbetar alltid med framtidsfrågor. 

 SPONSRAD ARTIKEL

hem. Åtta timmar på topp, det är en bra 
prestation varje dag, framhåller Anders.

 

Vi på FrontWay: 
Fr.v Anders, Alexander, 

Wai, Sanna, Mårten, Rikard
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Medlem i ILN – International Lawyers Network – 
ett av världens största a�ärsjuridiska nätverk

Din partner vid
fastighetstransaktioner

Ekenberg & Andersson är en fullservicebyrå 
med inriktning på svensk och internationell 
affärsjuridik. Genom vår erfarenhet kan vi 
erbjuda Dig och Ditt företag högklassig och 
professionell affärsjuridisk rådgivning i komp-
licerade sammanhang.

Tel: 08-463 07 50           info@ekenbergandersson.se         www.ekenbergandersson.se

Svensk & 
internationell 
affärsjuridik

                  

www.restate.se/kontakt/

Med den rådande stabiliseringen av 
bostadsmarknaden har nu ombildan-
det till bostadsrätter återigen tagit fart. 
Restate är störst i Sverige på området 
och med sin breda kompetens erbju-
der företaget helhetslösningar från 
inledande förhandlingar till en lyckad 
ombildning. 

Restate Bjurfors Isaksson 
Partners AB har varit verksamt i 
sin nuvarande form i snart åtta år. 

Företaget har idag 25 anställda fördelade på 
kontor i Stockholm och Malmö. Patrik Rosén 
företagets VD sedan ett år tillbaka säger:

– Jag har varit med sedan starten och har 
arbetat med nyproduktion, ombildning 
och juridik. Vi är ett 
härligt team där vi 
alla har en mångfacet-
terad kompetens inom 
alla våra tjänster. Vår 
ambition är att vara 
lösningsorienterade 
och vi tar lika god 
hand om våra mindre 
klienter som de stora jättarna. För oss är alla 
lika viktiga och vi levererar samma expertis 
och samma goda service till alla.

– 2018 fi ck bostadsmarknaden sig en törn 
men idag har marknaden börjat stabiliseras. 
Det beror på att räntan fortsatt kommer 
att vara låg, bostadsbrist fortfarande råder i 
landet och infl ytten till Sverige är stor.

Restates tre starka ben
Företaget vilar på tre ben som omfattar 

ombildning av bostadsrätt, konsultation vid 
nyproduktion och rådgivning vid kommersi-
ella transaktioner.

– Jag får ofta frågan om ombildning fortfa-
rande görs i någon stor 
omfattning och svaret 
är ja, men idag ser vi 
en större områdes-
spridning på vilka som 
väljer att ombilda sina 
fastigheter än vad det 
var för tre år sedan, då 
det var mer koncentre-

rat till Stockholmsområdet. Nu har vi kunder 
från norr till söder. Fastighetsägare som avser 
avyttra fastigheter får många gånger bättre be-
talt när de säljer till en bostadsrättsförening, 
menar Patrik. 

”Kontakta oss”
– Jag vill ge alla fastighetsägare som går i 
säljtankar möjlighet att kontakta oss, oavsett 
vilket ort, för ett förutsättningslöst samtal om 
vad en ombildning kan innebära för just er.

– Vi har även varit med och ombildat i 
landets olika allmännyttor, ibland i mer ut-
satta områden, som vi nu ser rustas upp. Att 
få vara med och minska segregationen, där 
ägandet av sin bostad är en del, är en extra 
bonus i vårt arbete. 

Fortsatt hög byggtakt
Sedan starten har Restate kontinuerligt 
arbetat med cirka 5 000 lägenheter i produk-
tion. Företaget är rådgivare för omkring 20 
procent av de lägenheter som nyproduceras 
i Stockholms län och i mer än hälften av alla 
lägenheter som byggs i 
övriga Sverige. Restate 
har den erfarenhet och 
kunskap som krävs 
för att genomföra en 
lyckad nyproduktion 
av bostadsrätt. 

– Trots rapporter 
om lägre byggtakt så 
är den ur ett historiskt perspektiv hög. Vi kan 
se i våra nyproduktionsuppdrag att försälj-
ningarna av bostadsrätter äntligen har börjat 
ta fart. Det beror bland annat på att markna-
den har anpassat sig efter vad köparna vill ha 
och har råd att köpa.

Patrik fortsätter:
– Fördelen med att anlita Restate är att 

vi alltid levererar helhetslösningar till våra 
kunder.

Är med i hela processen
– I vårt arbete med nyproduktion bistår vi 
hela processen från bildandet av en bostads-
rättsförening, tills det är dags att överlämna 

föreningen till de boende.
– Vår målsättning är att skapa så stort 

värde som möjligt för våra kunder samtidigt 
som vi bildar trygga och långsiktiga bostads-
rättsföreningar. 

Experter på fastighetsmarknaden
Det tredje benet i företaget handlar om tradi-
tionella fastighetstransaktioner. Här erbjuds 
rådgivning både för den som önskar sälja sin 
fastighet och för den som har funderingar på 
att köpa.

Restate är mycket mån om alla kunder 
även i dessa frågor, där 
storleken på transak-
tionerna varierar.

– Våra transaktions-
rådgivare har gedigen 
kunskap om fastig-
hetsmarknaden och 
bistår med expertis 
från den inledande 

analysen till avslutad affär. Oavsett vad det 
är för typ av transaktion så levereras engage-
mang, personlighet och en tydlig kommuni-
kation till vår uppdragsgivare. Vi värdesätter 
långsiktiga affärsrelationer, hög servicenivå 
och kvalitet, säger Patrik.

Teamet gör företaget
Restates trygga atmosfär beror på bred kun-
skap och stark laganda. Våra medarbetares 
kompetens överlappar varandra och utgör en 
unik kunskapsbank.

Det ska vara roligt att gå till jobbet och ett 
sunt arbetsklimat gynnar såväl företaget som 
klienterna. ■

✔ Vill du vara en del i vårt fantastiska
team? Vi söker dig som är en säljande och
företagsam jurist som vill bygga en helt
egen avdelning. Välkommen att höra av dig
till oss: jobb@restate.se

Restate – företaget med en bred kompetens
inom ombildning av bostadsrätter

Bostadsmarknaden
har stabiliserats

och tagit fart igen

Vi är ett
rikstäckande

bolag

Patrik Rosén, VD på Restate Bjurfors Isaksson Partners AB. FOTO: JONNY ÖHLANDER
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R estate Bjurfors Isaksson 
Partners AB har varit verk-
samt i sin nuvarande form i 
snart åtta år. Företaget har 
idag 25 anställda fördelade 
på kontor i Stockholm och 

Malmö. Patrik Rosén företagets VD sedan 
ett år tillbaka säger:

        – Jag har varit med sedan starten och har 
arbetat med nyproduktion, ombildning och 
juridik. Vi är ett härligt team där vi alla har 
en mångfacetterad kompetens inom alla våra 
tjänster. Vår ambition är att vara lösnings-
orienterade och vi tar lika god hand om våra 
mindre klienter som de stora jättarna. För 
oss är alla lika viktiga och vi levererar samma 
expertis och samma goda service till alla.
    – 2018 fick bostadsmarknaden sig en törn 
men idag har marknaden börjat stabiliseras. 
Det beror på att räntan fortsatt kommer att 
vara låg, bostadsbrist fortfarande råder i 
landet och inflytten till Sverige är stor.

Restates tre starka ben
Företaget vilar på tre ben som omfattar  om-
bildning av bostadsrätt, konsultation vid ny-
produktion och rådgivning vid kommersiella 
transaktioner. 
     – Jag får ofta frågan om ombildning 
fortfarande görs i någon stor omfattning 
och svaret är ja, men idag ser vi en större 

områdesspridning på vilka som väljer att 
ombilda sina fastigheter än vad det var för 
tre år sedan, då det var mer koncentrerat till 
Stockholmsområdet. Nu har vi kunder från 
norr till söder. Fastighetsägare som avser 
avyttra fastigheter får många gånger bättre 
betalt när de säljer till en bostadsrättsfören-
ing, menar Patrik.

”Kontakta oss” 
    – Jag vill ge alla fastighetsägare som går i 
säljtankar möjlighet att kontakta oss, oavsett 
vilket ort, för ett förutsättningslöst samtal 
om vad en ombildning kan innebära för 
just er. 
    – Vi har även varit med och ombildat 
i landets olika allmännyttor, ibland i mer 
utsatta områden, som vi nu ser rustas upp. 
Att få vara med och minska segregationen, 
där ägandet av sin bostad är en del, är en 
extra bonus i vårt arbete.

”Bostadsmarknaden har 
stabiliserats och tagit fart 
igen

Fortsatt hög byggtakt 
Sedan starten har Restate kontinuerligt ar-
betat med cirka 5 000 lägenheter i produk-
tion. Företaget är rådgivare för omkring 20 
procent av de lägenheter som nyproduceras 

i Stockholms län och i mer än hälften av alla 
lägenheter som byggs i övriga Sverige. Resta-
te har den erfarenhet och kunskap som krävs 
för att genomföra en lyckad nyproduktion 
av bostadsrätt. 
     – Trots rapporter om lägre byggtakt så är 
den ur ett historiskt perspektiv hög. Vi kan se 
i våra nyproduktionsuppdrag att försäljning-
arna av bostadsrätter äntligen har börjat ta 
fart. Det beror bland annat på att marknaden 
har anpassat sig efter vad köparna vill ha och 
har råd att köpa.
Patrik fortsätter:
    – Fördelen med att anlita Restate är att 
vi alltid levererar helhetslösningar till våra 
kunder. 

”Vi är ett rikstäckande bolag

Är med i hela processen 
    – I vårt arbete med nyproduktion bistår vi 
hela processen från bildandet av en bostads-
rättsförening, tills det är dags att överlämna 
föreningen till de boende. 
    – Vår målsättning är att skapa så stort 
värde som möjligt för våra kunder samti-
digt som vi bildar trygga och långsiktiga 
bostadsrättsföreningar.

Experter på fastighetsmarknaden
Det tredje benet i företaget handlar om tradi-
tionella fastighetstransaktioner. Här erbjuds 

rådgivning både för den som önskar sälja sin 
fastighet och för den som har funderingar 
på att köpa. Restate är mycket mån om alla 
kunder även i dessa frågor, där storleken på 
transaktionerna varierar. 
     – Våra transaktionsrådgivare har gedigen 
kunskap om fastighetsmarknaden och bistår 
med expertis från den inledande analysen 
till avslutad affär. Oavsett vad det är för typ 
av transaktion så levereras engagemang, per-
sonlighet och en tydlig kommunikation till 
vår uppdragsgivare. Vi värdesätter långsik-
tiga affärsrelationer, hög servicenivå och 
kvalitet, säger Patrik.

Teamet gör företaget 
Restates trygga atmosfär beror på bred kun-
skap och stark laganda. Våra medarbetares 
kompetens överlappar varandra och utgör 
en unik kunskapsbank.
    Det ska vara roligt att gå till jobbet och 
ett sunt arbetsklimat gynnar såväl företaget 
som klienterna.  

Restate – företaget med en bred kompetens 
inom ombildning av bostadsrätter

Med den rådande stabiliseringen av bostadsmarknaden har nu ombildandet till bostadsrätter återigen tagit fart. Restate är störst i Sverige på 
området och med sin breda kompetens erbjuder företaget helhetslösningar från inledande förhandlingar till en lyckad ombildning.

Patrik Rosén, VD på Restate Bjurfors Isaksson Partners AB.

Vill du vara en del i vårt fantastiska team? 
Vi söker dig som är en säljande och före-
tagsam jurist som vill bygga en helt egen 
avdelning. Välkommen att höra av dig till 
oss: jobb@restate.se

” Bostadsmarknaden har 
stabiliserats och tagit fart 
igen”

” Vi är ett rikstäckande bolag”

Restate – företaget med en bred kompetens 
inom ombildning till bostadsrätterLedare: Restate - företaget med en bred kompetens inom ombildning till bostadsrätter
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I nfralog & Partners är ett pro-
jekt- och byggledningsföretag 
som planerar och genomför 
bygg- och installationsprojekt 
på konsultbasis i nära samarbete 
med sina samarbetspartners. De 

leder projekten från idé och utredning-
ar till genomförande, med projektering 
och produktion fram till besiktning och 
förvaltningsskedet. 

Nu söker Infralog & Partners fler hand-
lingskraftiga medarbetare som är be-
redda att leda både sig själva och andra 
in i framtida projekt inom fastighets-
branschen och infrastruktur. Med kom-
petens och ödmjukhet har företaget vux-
it genom åren och är idag en heltäckande 
tjänsteleverantör.

Med basen i Stockholm och samar-
betspartners i hela Sverige har Infralog 
& Partners lång erfarenhet av att sätta 
samman en stark projektledning och väl-
balanserad projektorganisation utifrån 
varje projekts förutsättningar. Med rätt 
kompetens och stort engagemang samt 
positiva medarbetare skapar man de bästa 

Med kontroll skapar Infralog & 
Partners trygga, utvecklande och 

utmanande miljöer
förutsättningar för utveckling. Företaget 
bildades av Michael Claesson för någ-
ra år sedan och i år har Pär Lundberg 
anställts som strategisk ledare och VD. 
Deras huvudsakliga sysselsättning är att 
skapa kontroll i projekt där projektled-
ning, byggledning och projekteringsled-
ning ingår. 

    – Vi hjälper våra kunder att med kon-
troll skapa trygga, utvecklande och ut-
manande miljöer. Vi erbjuder tjänster 
från planeringsstadiet och genom hela 
projektet fram till mål inom fastighet 
och infrastruktur. Nu söker vi personer 
med som vill vara med på vår resa, som 
präglas av tillit, lek och lust men också 
stort ansvar, förklarar Pär Lundberg.

Visionen är att vara det mest värdeska-
pande bolaget för sina anställda. En verk-
samhet som bygger på förtroende, tillit 
och att våga fatta beslut.
 
    – Vi kommer vara ett bolag där det är 
viktigt med hälsa och välbefinnande. Vi 
är övertygade om att det skapar de bäs-
ta förutsättningarna för utveckling och 

SPONSRAD ARTIKEL

värdeskapande för medarbetare, kunder, 
samhälle, partners säger Pär Lundberg.

Infralog & Partners har många spännande 
uppdrag att erbjuda för den som är ny-
fiken och öppen, lyhörd och också villig 
att dela med sig av sina erfarenheter. De 
söker personer som kompletterar var-
andra genom att kombinera olikheter i 
personlighet och kompetens.

    – Jag vill bygga ett bolag som har fo-
kus på personalen då jag är övertygad 
om att det ger mest utveckling i bolaget, 
säger Pär Lundberg. Vi ska ha de bästa 
personerna anställda hos oss. En bland-
ning av äldre och yngre, erfarna och ny 
kompetens. Det är något jag tror på, säger 
Pär Lundberg som vill göra Infralog & 
Partners till ett attraktivt konsultföretag 
dit både erfarna och yngre kompetenta 
personer söker sig.  

Pär Lundberg, 
strategisk ledare 
och VD Infralog

  par.lundberg@infralog.se
www.infralog.se
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Kinnarps Next Office® är 
ett koncept som bygger 
på att skapa innovati-
va och effektiva kon-
torsmiljöer designade 
efter behoven - ett stöd 

vid arbetsplatsutformning. En kreativ ar-
betsmiljö utgår från organisationen och 
att individen mår bra. För att uppnå detta 
måste människan, tekniken och miljön 
samverka genom hela processen.

    – Next Office är vår syn på framtidens 
kontorsmiljöer. Vi kartlägger behoven 
som våra kunder har, involverar med-
arbetarna i förändringsprocessen och 
skapar arbetsmiljöer utifrån deras akti-
viteter. Morgondagens kontorsmiljöer är 
flexibla och mångfaldiga, säger Henrik 

Innovativa kontorsmiljöer 
stimulerar till kreativitet

Axell, Next Office Concept manager på 
Kinnarps. 

Dagens kontor är långt ifrån de traditio-
nella kontorsmiljöer då man satt fast åtta 
timmar per dag vid samma bord. Idag är 
vi rörliga och arbetar i olika miljöer, både 
internt och externt. Det ställs krav på att 
det finns en mångfald av arbetsmiljöer 
som stöttar olika typer av aktiviteter och 
som är anpassade för anställda, kunder 
och samarbetspartners. 
    – Tack vare tekniken kan vi jobba 
på olika platser och i olika miljöer. Det 
räcker inte med höj och sänkbara skriv-
bord. Framtidens kontor är verksam-
hetsanpassade och har en variation av 
miljöer som naturligt bidrar till rörelse. 
Det tillsammans med fokus på god akus-
tik, ljus och ventilation bidrar till hälsa 
och välmående hos medarbetarna, säger 
Henrik Axell som arbetar med att hjälpa 
företag och dess personal att tänka nytt.

I de nya arbetsmiljöerna ska alla sinnen 
stimuleras och miljön måste vara tydlig 
så att det framgår i vilken miljö man sam-
arbetar i grupp och var man kan arbeta 
enskilt med högt fokus utan att bli störd. 
Det ska finnas utrymme för både puls 
och koncentration.

– Vi är alla olika som människor. Det 
finns de som är kreativa när de promene-
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rar på ett gåband medan andra föredrar 
att sitta i ett tyst rum. Vi stimuleras av 
olika saker beroende på ålder, yrke, bak-
grund och humör. Ska en förändring till 
ett verksamhetsinriktat kontor genomför-
as måste både ledningen och individernas 
gemensamma vision och mål framhållas, 
säger Henrik Axell.
 
De över hundra arbetsplatsanalyser som 
Kinnarps utfört i Sverige visar att i snitt 
står sju skrivbord av tio tomma under 
en arbetsdag på ett kontor. Genom att 
kartlägga arbetsmönster och behov går 
det att göra framtidens kontor både mer 
yteffektiva och smartare. De virtuella 
mötena ökar och samarbetet sker mer 
globalt. 

    – Ur en hållbarhetssynpunkt är det 
ohållbart att resa lika mycket som vi har 
gjort tidigare. Därför måste framtidens 
kontor stödja flera typer av mötesformer. 
Det går att ytoptimera och göra miljöerna 
smartare utifrån behoven, säger Henrik 
Axell och beskriver Kinnarps sex steg i 
arbetsplatsanalysen som utgår från vision 
och mål, arbetsmiljö och arbetsmönster.

    – När vi gjort analysen vet vi hur stor 
yta som behövs för att skapa en optimal 
arbetsmiljö för den unika kunden. Där-
efter gör vi en layout och sedan tittar 
vi på möbelval. Helst vill vi komma in i 

processen redan innan väggarna planeras. 
Men så är det sällan. Genom vår analys 
kan vi hitta kontorsyta som är anpassade 
efter personalens behov. De sex stegen är 
väl beräknade för att skapa ett kontor som 
stöttar verksamheten och ska se till att de 
har förutsättningarna att jobba optimalt.

Fakta
 
KINNARPS NEXT OFFICE® är ett 
koncept och en metod för att skapa 
verksamhetsanpassade arbetsmiljöer. 
Genom en utförlig arbetsplatsanalys, 
med workshops som involverar med-
arbetarna, kartläggs den unika verk-
samhetens behov.

Med underlaget som grund formar 
Kinnarps en skräddarsydd, hållbar och 
flexibel miljö som främjar produktivitet, 
kreativitet och samarbete.

Läs mer om Kinnarps Next Office® och 
de sex stegen i processen på 
kinnarps.se/nextoffice

Henrik Axell, 
Next Office Concept manager 

på Kinnarps



ANNONS   HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN WENDELIN MEDIA    
    

37

• Skräddarsy utan att koda
• Komplett molntjänst med stöd för portfölj-,    
  Resurs- och projekthantering
• Enkelt att integrera
• Användarvänligt
• GDPR anpassat

”Blue Ant har gjort tillvaron som projektledare
mycket effektivare och roligare. Fokus kan läggas 

på att leverera istället för att administrera”.
Anne Wiesemann, HRM Software AB i Växjö

Andra som litar på Blue Ant:

Nyfiken på Cloud software? Välkommen att besöka oss på: www.blueant.se

Har kommit till Sverige.

Europas smartaste
projektverktyg är här!

©2002-2019 WEBBFABRIKEN® | Alla rättigheter ägs av Webbfabriken 

Tjänster för framtidens arbetsplats

Webbfabriken.com
Web and security solutions

1101011010110101

®

VIRTUELL ARBETSPLATS

Fjärrarbetsplats, virtuell arbetsplats. Kalla 
det vad man vill – vi kallar det frihet med 
säkerhet. Webbfabriken® erbjuder tjän-
sten Fjärrarbetsplats som är en moln-
baserad arbetsplats som ger er friheten 
att säkert arbeta var ni vill.

BUSINESS DASHBOARD 

Full kontroll med Webbfabriken® Business 
Dashboard. Vårt nyutvecklade system för 
att ha koll på alla uppgifter som ska göras 
i företaget. Effektivt system som är enkelt 
att använda med kalender, koll på fakture-
ring, kunder och uppgifter.

SECURITY API

WFSecAPI – Artificiell Intelligens. Genom 
ett unikt AI system analyseras er hem-
sida i realtid mot vårt säkerhetsmoln där 
säkerhetskontrollerna utförs. Med Webb-
fabriken® Security API får ni ett realtidss-
kydd mot spammers, hackers etc.

INTERNET
www.webbfabriken.com

TELEFON 
08-446 00 88

MAIL 
info@webbfabriken.com
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Lindra besvär med 
kraniosakral terapi 

Kraniosakral  terapi  är  en  mycket  mjuk, 
varsam och effektiv behandlingsmetod som 
behandlar  olika  snedheter,  låsningar  eller 
begränsningar som orsakar värk, smärta eller 
annan stress i såväl kropp som själ.  

 

Kraniosakral  terapi  –  ett  skonsamt  sätt 
att behandla besvär 
Kraniosakral terapi är känt för sitt unika och 
mjuka sätt att behandla/lindra ett brett områ-
de av fysiska och psykiska besvär, associe-
rade  med smärta  och värk,  stress,  oro  och 
sjukdom. Några vanliga exempel där kranio-
sakral  terapi  kan  behandla/lindra  besvär  är 
huvudvärk,  migrän,  oro  och  utbrändhet, 
yrsel,  värk  i  rygg/nacke/axlarna,  rastlösa 
ben, frozen shoulder. 

Det kraniosakrala systemet 
Det  var  William Garner  Sutherland  (1873- 
1954), som började att utforska det kranio-
sakrala systemet. Kranio är latin för skallen 

och  sakrum är  vårt  korsben  där  ryggraden 
fäster in i bäckenet.

Kraniosakral terapi idag 
Kraniosakral  terapi  har  utvecklats  mycket 
från Dr Sutherlands dagar och idag arbetar 
terapeuten  över  hela  kroppen.  All  levande 
vävnad uttrycker en pulserande eller våglik-
nande rörelse. Med en lätt beröring söker en 
kraniosakral terapeut efter områden som inte 
kan uttrycka  sin  ursprungsrörelse.  När  den 
rörelsen ökar, ges det utrymme för kroppens 
olika vävnader att mjukna, spänningar släp-
per och smärtan lindras.

Klienten Nora berättar 
”När  jag  först  kom i  kontakt  med  kranio-
sakral  terapi  hade  jag  haft  problem  med 
ländryggen i många år, sedan tonåren. Pro-
blem  där  sjukgymnastik  och  den  vanliga 
sjukvården inte kunnat hjälpa. Jag var dess-
utom väldigt sned i kroppen, med ena axeln 
högre upp än den andra.  

Jag var inte beredd på hur det skulle kännas. 
Men redan vid första besöket känner jag hur 
olika delar av kroppen rör sig, tänjs ut och 
sträcks. Jag har svårt att förklara vad det är 
som verkligen sker, men det är som att krop-
pen strävar efter att ham na i balans när den 
får hjälp att hitta rätt.”

Vill du utbilda dig till kraniosakral tera-
peut? 
Kontakta oss för att få information om god-
kända utbildningsinstitut. 

Kraniosakrala terpeutförbundet 
Kraniosakral  terapi  är  en  populär  behand-
lingsmetod på stark frammarsch. I USA och 
England är det en vanlig behandlingsmetod. 
I Schweiz är den erkänd och accepterad av 
hälso-  och  sjukvårds-myndigheten.  I  Dan-
mark och Tyskland finns många terapeuter.  
Vi tycker det är viktigt med krav på utbild-
ning,  kvalité  och  försäkring  och  du  hittar 
registrerade  kraniosakral  terapeuter  på 
www.kstf.se 
Du kan nå oss även via info@kstf.se 
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Waldorfpedagogiken vill utveckla hela män-
niskan - tanke, känsla och vilja. Teoretiskt, 
konstnärligt och praktiskt arbete integreras 
så långt som möjligt. Undervisningen ger 
näring för hela personligheten och reduceras 
aldrig till enbart inlärning.

I Waldorfpedagogiken är utgångspunkten 
att se människan som en helhet. Därför till-
lämpas teoretiska, konstnärliga och praktiska 
moment i all undervisning för att stimulera 
hela människan; såväl hjärna, som hjärta och 
hand. Ellen Keyskolan är icke-vinstdrivande 
och alla medel går direkt till detta ändamål.

Undervisningsmaterialet inom Waldorf-
pedagogiken presenteras så att det i varje 
del anknyter till barnets egen utveckling och 
hjälper barnet att fortsätta framåt. Schemat är 
anpassat e� er barnens dygnsrytm; före lunch 
arbetar de med teoretiska ämnen och senare 
under dagen med konstnärliga och praktiska 
ämnen. Genom att eleven själv bearbetar det 
de lär ut och sammanställer det i olika for-
mer, övas och utvecklas den egna kreativi-
teten samtidigt som eleven förbereds för att 
arbeta självständigt i framtiden. 

Utöver de ambitiösa kunskapsmålen är 
elevens trygghet, välmående och självkänsla 
ett självklart fokus för skolan. Ellen Keysko-
lan är liten och trivsam med öppen spis och 

kreativ höjd, som rektor Christian Gullfeldt 
formulerar det. Här känner alla alla. 

– För att eleverna skall få en så allsidig 
och gedigen utbildning som möjligt inte-
grerar vi teori, konst och hantverk i en 
utsträckning som är unik för skolor i Sve-
rige. När eleverna gått ut Waldorfskolan har 
de en insikt och inblick i en mängd olika 
arbetsfält. Detta gör att barnen har bättre 

möjligheter att välja det de vill satsa vidare 
på, menar Christian Gullfeldt. 

Att endast servera ekologiskt odlad mat 
och att använda gi� fria material, har alltid 
varit en självklarhet inom Waldorfpedagogi-
ken och fostran i en känsla av samhörighet 
med naturen och därmed ett socialt ansvar 
blir en naturlig följd för eleverna. 

FÖRETAGSPRESENTATION

PEDAGOGIK MED FOKUS
PÅ HELA MÄNNISKAN

Ellen Keyskolan 

grundades i början av 

åttiotalet och är placerad 

i Västerort strax norr 

om Stockholm. I 

originell och spännande 

arkitektur ligger en liten, 

trivsam Waldorfskola 

där barnets allsidiga 

utveckling är i fokus.

Text: Redaktionen

ALLA KAN  
LÄRA SIG ATT LÄSA!   
Men för några är vägen svårare och längre än för andra. 

Då är bra hjälp av avgörande betydelse. “Bra hjälp” är i 
lässammanhang synonymt med individuellt anpassade 
åtgärder. LOGOS ger förslag på sådana individuella 
åtgärder, baserat på elevens testresultat. 

LOGOS är ett datortest som kartlägger läsfärdigheten. 
Testet utförs individuellt och måste administreras 

av en certifierad testledare. Utifrån testresultaten 
kan åtgärder som är individuellt anpassade vidtas. 
Forskning har visat att åtgärder som är baseras på 
en noggrann, individuell kartläggning är den säkraste 
vägen till “läsframgång”.      
     
www.logometrica.se                                                                                 
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SÅ BLEV EVA SNARKFRI I SMYG - MED NY METOD
Det var på en resa tillsammans med en väninna som Eva 
Hjalmarsson, pensionerad sjuksköterska från Göteborg, 
fick veta att hon snarkade. Men liksom många andra kvin-
nor ville inte Eva berätta för någon om sin snarkning.
– Jag tyckte det var oerhört genant och hade mycket 
svårt att ta till mig problemet att jag som kvinna snarkade, 
förklarar Eva.
Kvinnor snarkar också 
Statistiken visar att Eva är långt ifrån ensam att snarka 
som kvinna. Åtta procent snarkar regelbundet enligt stud-
ier från Akademiska sjukhuset i Uppsala och Sunderby 
sjukhus i Luleå. En siffra som ökar till var sjätte kvinna i 
åldersgruppen 50-60 år.
– Kanske är det så att vi inte pratar om problemet. För  
när jag frågade runt bland mina väninnor hade i varje  
fall ingen samma problematik som jag. Det kändes med  
andra ord rätt ensamt, så jag snarkade vidare i det tysta, 
berättar Eva.
För Eva var inte själva nattsömnen det stora problemet 
och hon sov gott om nätterna.
– Men det är när jag reser bort och delar rum med  
någon som jag skäms. Det är oerhört pinsamt.
För Eva var snarkningen i första hand ett socialt problem, 
medan det för andra kan vara betydligt besvärligare i vard-

agen och leder inte sällan till skilda sovrum. Snarkning 
har även ett starkt samband med sömnapné som innebär 
andningsuppehåll i minst 10 sekunder. Många som har 
sömnapné känner inte till det själva. Men en svensk studie 
visar att så många som varannan kvinna kan vara drab-
bad, betydligt vanligare än man tidigare trott.
Forskningen visar hur den patenterade innovationen  
IQoro förstärker den försvagade muskulaturen i bland 
annat mun och övre luftvägar, vilket är en vanlig orsak 
bakom snarkning och sömnapné. 
Kan göra något själv åt saken 
Det var på en mässa som Eva för första gången kom i 
kontakt med det neuromuskulära träningsredskapet IQoro 
som stärker muskulaturen i övre luftvägarna och mjuka 
gommen.
– Bra tänkte jag, då kan jag göra något själv åt saken. 
Tjejerna som stod där var så rara och förklarade rätt 
ingående mekanismerna bakom snarkning och hur  
IQoro fungerade, förklarar Eva.
När vi sover slappnar musklerna av och svalgväggarna 
tappar sin spänst. Försvagade muskler gör att luftvägarna 
blir trängre och när man drar in luft börjar mjuka gommen 
att vibrera, vilket ger snarkljudet.
 

Barnen märkte att jag slutat snarka 
När Eva åkte på en skidsemester med sina barn och barn-
barn två månader efter att hon börjat träna påpekade de 
att hon inte snarkade längre. Hon berättade inget om att 
orsaken var daglig träning under 90 sekunder med IQoro.
– “Jaha, då har det väl växt bort”, blev mitt svar, skrattar 
Eva och berättar om hur nästa resa var tillsammans med 
en väninna.
– Den här gången behövde hon inte putta till mig en  
enda gång!
– Jag tycker behandlingsmetoden är enkel och lättill-
gänglig. Det gäller bara att förknippa den med någon  
vana så man inte glömmer av den. Som bonus på kuppen 
tycker jag faktiskt att halsen har blivit slätare och dubbel-
hakan minskat. Lite fåfäng är man ju allt, avslutar Eva 
med ett leende.
Läs mer och beställ på iqoro.com 
Tel: 0650-40 22 37
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Sveriges säkerhetssituation förändras och 
präglas av en stor osäkerhet inför framtiden. 
Allt � er verksamheter påverkas och medve-
tenheten om risker och dess konsekvenser 
ökar alltmer.

– Utvecklingen av Sveriges framtida resi-
liens och försvarsförmåga ställer krav på nya 
koncept, ny teknik, nya metoder och spe-
cialistkompetenser och det innebär mycket 
arbete säger Tekn Dr Arne Norlander, Direc-
tor Research & Innovation vid Secana. 

Försvarsberedningen konstaterar i sin senaste 
rapport att totalförsvaret i princip måste byg-
gas upp från grunden, bland annat av följan-
de skäl: 

1. Digitaliseringen medför stora e� ekti-
vitetsfördelar i fred men introducerar 
även sårbarhet och risker. 

2. Befolkningen är mer välutbildad än 
någonsin men saknar grundläggan-
de kunskaper för att kunna klara svåra 
samhällsstörningar. 

3. Ansvarsfördelningen mellan näringsliv 
och stat för tillgången till samhällsvikti-
ga funktioner och förmågor har föränd-
rats drastiskt.

4. Det behövs en omfattande kunskaps-
uppbyggnad och investeringar i forsk-
ning och innovation. 

Även Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap betonar samhällets utsatthet i 
sin årliga nationella risk- och förmågebe-
dömning, som den bristande förmågan att 
möta och hantera en utdragen och eska-
lerande gråzonsproblematik, utmaning-
arna inom informations- och cybersäker-
het samt hotet från hybridoperationer och 
påverkansoperationer.

Mycket resurser investeras i FoU och inno-
vation och nya utvecklingsbehov identi� e-
ras ständigt: Digitalisering, kommunikation, 
automatisering, sakernas internet och närlig-
gande områden som positionsinformation, 
trådlösa sensornätverk, cyberfysiska system, 
kvantinformatik och Edge Computing. 

– Andra områden som till exempel arti-
� ciell intelligens, informationsteori och nät-
verk har studerats under decennier, men 
områdena har på senare tid fått en renäs-
sans bland annat tack vare tillgången till 

billig och lättanvänd beräkningskapacitet, 
säger Arne Norlander. 

I de � esta aktörers dagliga verksamhet prio-
riteras dri� säkerhet, tillgänglighet och höga 
tekniska prestanda till lägsta möjliga kost-
nad. Riskmedvetenheten i organisationen är 
o� a begränsad. I andra mer specialiserade 
och operativa tillämpningar förutsätts däre-
mot mycket hög riskmedvetenhet och risk-
hanteringsförmåga, några exempel är lu� fart, 
rymdfart, kärnkra�  och militära system. 

– Där räknas kostnaderna för tillbud, 
attacker och haverier inte enbart i ekono-
miska termer utan även i människoliv, säger 
Arne Norlander.  

Innovation och utveckling ger upphov till nya 
idéer och koncept som i sin tur leder till nya 
tillämpningar och produkter. Secanas grund-
syn är att riskmedvetenhet, prioriteringar och 
ett strategiskt verksamhetsperspektiv kan 
ytterligare stärka förmågan till kra� samling 
inom samhällssäkerhetsområdet.

– Systematiskt informationssäkerhetsarbe-
te, innovation och omvärldsbevakning säker-
ställer samhällets funktionalitet och resiliens, 
säger Arne Norlander och fortsätter:

– Secana har lång erfarenhet av att stöd-
ja både privata och o� entliga verksamheter, 
nationellt och internationellt, med operativ 
erfarenhet, forskning och innovation.

FÖRETAGSPRESENTATION

INNOVATION OCH
SYSTEMATISKT 

SÄKERHETSARBETE
STÄRKER SAMHÄLLETS 

FÖRMÅGA ATT MÖTA 
FRAMTIDENS CYBERHOT

Samhällssäkerhet 

handlar om förberedelser. 

En kombination 

av innovation, 

riskhantering och 

cyberförmåga är central 

i säkerhetsarbetet. 

Secana förbereder 

er att möta cyberhot 

och utvecklar ert 

säkerhetsledningssystem 

genom rådgivning, 

analys, innovation 

och utbildning.

FAKTA

Innovation, informations- och 
cybersäkerhet är några av alla 
områden där Secana bidrar 
till ett starkt samhällsskydd. 
Secana skapar, tillsammans 
med kunden, förutsättningar för 
lösningar på komplexa risk- och 
säkerhetsutmaningar genom 
tjänsteområdena: 

• Governance, 
        Risk & Compliance (GRC)

• Kontinuitets-, incident- 
       och krishantering

• Informations- och cybersäkerhet

• Systematiskt säkerhetsarbete

• Forskning & Innovation

Secana ger kvalificerat stöd i allt 
från hantering av legala krav på 
organisationen till genomförande 
av det praktiska arbetet med att 
införa ett ledningssystem för 
informationssäkerhet samt utbilda 
och öva personal och ledning.

www.secana.se/sv
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Best practice planning

New tasks and projects often start from a blank 
sheet. Inexperienced new employees rarely have 
the opportunity to utilize the collective experience 
and knowledge gained from previous projects and 
project members. With VPL Ai® you can download 
the best plan for your task, automatically adapted 
to the current project requirements. VPL Ai® can be 
integrated with most common planning systems on 
the market, such as VPL®, MS Project, JIRA etc.

Digitize and automate  
your planning process

Digitized sprint planning

VPL Digital Sprint Board® is developed to work with 
the latest smart screens on the market. The digital 
benefits, such as integration with planning systems 
and the possibilities of working distributed, are 
supplemented by drag and drop functionality. The tasks 
in your planning system are automatically converted 
to post-it notes and displayed in the right place on 
your digital sprint board. It is possible to run this web 
application in any device and it can be integrated with 
most common planning systems on the market, such as 
VPL®, MS Project, JIRA etc.

VPL Ai®

VPL®
MS Project
Jira
etc.

Get the   
best plan

Automate your 
sprint planning

Save the 
best plan

VPL DSB®



K an den fysiska arbetsplatsen skapa värde 
för företaget och samtidigt öka personalens 
välbefinnande? Det är Sanna Edmundsson 
övertygad om. Tillsammans med sina kollegor 
hjälper hon företag att skapa framtidens ar-
betsplatser med människans behov i centrum. 

Under de senaste åren har Coor märkt att intresset ökat för 
att se på arbetsplatsen ur ett strategiskt perspektiv. Förr räckte 
det kanske med att kontoret erbjöd personalen en arbetsplats, 
teknik och gemensamma utrymmen. I dag ställer arbetstagarna 
krav på ett upplevelsebaserat kontor som är hållbart, i linje 
med individens värderingar, och som bidrar till att leva ett 
hälsosamt liv. Detta blir viktigare och viktigare i taket med att 
de nya generationerna kommer ut i arbetslivet. 

    -Jämför med ett restaurangbesök, nu räcker det inte med 
god mat längre – servicen måste vara utmärkt, miljön mysig 
och anpassad till sina besökare och tid på dygnet, och du 
ska gå därifrån med en bra känsla i kroppen – en komplett 
positiv upplevelse.

Det finns fortfarande en grundtanke om att vi ska kunna vara 
effektiva och produktiva på arbetsplatsen. Tidstjuvar så som 
strulande teknik och onödiga möten ska bort. Istället ska vi 
ges möjlighet att ta paus för att låta hjärnan återhämta sig, 
och se till så att kroppen mår bra.

    – Det är jättesvårt att få medarbetare att ta paus i dag. Vi vet 
att vi jobbar mer och mer och utspritt över dygnets alla timmar. 
Det syns inte minst i statistiken för långtidssjukskrivningar 
på grund av stress. Vi försöker hitta verktyg för återhämtning 
under arbetsdagen. Under 2020 ska vi testa ett nytt verktyg 
för återhämtning, det ska bli superspännande. Vi tror mycket 
på möjligheten att använda den tekniska utvecklingen till 
beteendeförändringar, men det gäller att förstå vad värdet är, 
för det är inte prylen i sig som är viktig. 

En annan trend är att man både ska jobba och röra på sig 
samtidigt, till exempel genom att arbeta sittandes på en cy- 
kelmaskin eller en stol med trampor.

  - Det ska öka blodflödet i kroppen och till hjärnan och 
ge bra effekter på produktiviteten. Vi tror mest på att stå 
och jobba, det är bra nog för kroppen och bekostar inte vår 
förmåga att fokusera. Vi vill hellre hjälpa medarbetarna att 
vara koncentrerade och effektiva när de arbetar, och på så sätt 
frigöra tid som sedan kan användas till exempelvis motion, 
träning eller mindfulness.

Något som efterfrågas allt mer av arbetstagare är att verksam-
heten, och arbetsplatsen, ska vara hållbar.

    – Fokus har skiftat från gröna byggnader och avfallshan-
tering till delningsekonomiska diskussioner som till exempel 
co-working, aktivitetsbaserade arbetsplatser och en hållbar 
förvaltning.

    – Det roligaste med våra förändringsprojekt är att alla på 
arbetsplatsen involveras och blir engagerade. Det är dock 
en stor utmaning i dag att hålla engagemanget vid liv, för en 

    Hälsa och upplevelse 
i fokus framöver

En strategisk arbetsplats ska baseras på positiva upplevelser, den ska locka talanger och inte minst 
främja personalens välmående. Det innebär att företaget blir mer lönsamt och konkurrenskraftigt 

även i framtiden, menar Sanna Edmundsson, arbetsplatsstrateg på Coor.

Fakta

Coor är en av Nordens ledande facility manage-
ment-leverantörer och erbjuder de flesta tjänster 
som krävs för att ett företag eller offentlig verk-
samhet ska fungera bra och effektivt.
De tillhandahåller allt från lösningar inom ad-
ministration, logistik och drift av personalmat-
salar till lokalvård, fastighetsdrift och tekniska 
säkerhetslösningar. Genom att kombinera olika 
tjänster efter kundernas behov levereras smarta 
och flexibla servicelösningar. Tillsammans med 
våra arbetsplatsstrateger, kan vi ta fullt ansvar 
från strategisk till operativ utveckling av arbets-
platsen.

 SPONSRAD ARTIKEL
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arbetsplatsförändring ska inte ses som ett projekt 
utan en process. Det är när en fungerande process 
finns på plats, som tar hand om förändringsbehov 
över tid, som man verkligen kan tala om en hållbar 
arbetsplats.

www.coor.se

https://www.coor.se/losningar/strategisk-arbetsplatsutveckling/
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Webbfabriken.com
Web and security solutions
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®

I över 17 år har vi som erfarna specialister levererat lösningar till stora och små företag, nationellt likaväl 
som internationellt. Vi slutar aldrig utmana oss själva och uppdaterar ofta våra kunskaper för att kunna 
ge våra kunder den bästa möjliga support. Med personlig service och stort engagemang säkrar vi upp 
infrastruktur, datorer, servrar och hemsidor, löser IT problem och bygger både avancerade och enklare 
webblösningar och mobil applikationer.

Webbfabriken grundades av Robert Ikenberg som i över 2 decenium arbetat med IT säkerhet, IT-drift, e-handel och webbutveckling.

Tjänster för framtidens arbetsplats

Webbfabriken.com
Web and security solutions

1101011010110101

®

VIRTUELL ARBETSPLATS

Fjärrarbetsplats, virtuell arbetsplats. Kal-
la det vad man vill – vi kallar det frihet 
med säkerhet. Webbfabriken® erbjuder 
tjänsten Fjärrarbetsplats som är en moln-
baserad arbetsplats som ger er friheten att 
säkert arbeta var ni vill.

BUSINESS DASHBOARD 

Full kontroll med Webbfabriken® Business 
Dashboard. Vårt nyutvecklade system för 
att ha koll på alla uppgifter som ska göras 
i företaget. Effektivt system som är enkelt 
att använda med kalender, koll på fakture-
ring, kunder och uppgifter.

SECURITY API

WFSecAPI – Artificiell Intelligens. Genom 
ett unikt AI system analyseras er hemsida 
i realtid mot vårt säkerhetsmoln där säk-
erhetskontrollerna utförs. Med Webbfab-
riken® Security API får ni ett realtidssky-
dd mot spammers, hackers etc.

INTERNET
www.webbfabriken.com

TELEFON 
08-446 00 88

MAIL 
info@webbfabriken.com



V år syn på arbetsliv och fritid har under senare 
år genomgått en förändring. En flexiblare 
hållning till vad som är arbete och fritid 
har lett till att vi jobbar hemifrån i större 
utsträckning, samtidigt som ny teknik möj-
liggjort sådan flexibilitet. Exempelvis kan 

vi spara tid genom att få matleverans in i bakluckan under 
arbetstid och den smarta tekniken i moderna bilar underlättar 
säker pendling. Det smarta är sedan länge del av vårt liv och 
utvidgas med fördel även till smarta kontor och hem.

Busto tar fram skräddarsydda lösningar för både företags- och 
konsumentmarknaden på såväl smarta hem som arbetsplatser. 
På listan över referenskunder återfinns såväl bankkontor som 
hotell och till och med en katedral. Man följer det internationella 
protokollet KNX och är certifierade för elinstalltioner i Sverige. 

    - Vi utgår ifrån hur kunden vill bo och/eller jobba, väljer 
sedan de mest passande produkterna från en mängd utprövade 
tillverkare och installerar och programmerar alltsammans. 
Våra lösningar hjälper till att reducera miljöpåverkan eftersom 
systemen optimerar belysning, elektricitet och värme, säger 
David Hedin, VD för Busto Sverige. 

    - Vi jobbar med stora företag där vi gjort smarta arbetsplatser 
för Audi, Volvo, Toyota och Danske Bank. Bland annat har vi 
optimerat belysningen på deras kontor så att den slår på och 
av beroende på ifall någon jobbar i lokalen. Möteslokalerna 
har luftmätare som mäter CO2 och slår på ventilationen när 
det behövs. Det förbättrar komforten och har för Danske Bank 
varit nödvändigt för det nya kontorets BREAM hållbarhetscer-
tifiering, säger Alius Paulionka, Affärsutvecklingschef på Busto.

Nutidens arbetsplats har ofta öppna kontorslandskap med 
flexibla sittplatser. I förvaringsboxar kan du lägga in datorn när 
du går hem. När du kommer till jobbet scannar du fingret vid 
boxarna för att öppna ditt skåp, sätter dig på valfri arbetsplats 
och scannar fingret där. Då justeras ljuset efter dina önskemål 
och höjden på bordet justeras till den höjd som du använde 
förra gången.

För privatmarknaden är automatisering av smarta hus väldigt 
hett just nu. Visst kan man köpa enstaka lösningar för exem-
pelvis belysningskontroll, men några smarta saker blir inte 
nödvändigtvis ett smart hem, menar Alius.

    - Det är nödvändigt att sammankoppla allt och få allt att 
samverka på ett smart sätt. Är värmen på så ska inte AC:n gå 
på. Om huset är för varmt ska jalusierna gå ner, men kanske 
inte om någon är hemma. Är du borta ska jalusierna dras ner 
men du vill inte att AC:n ska slås på. Är det ljust ute behöver 
inte ljuset gå på fastän någon kommer in i rummet. När du 
kommer hem ska gardinerna dras upp och välkomna dig. Alla 
system i hemmet måste interageras på ett smart sätt för att 
man ska få full effekt. Ett smart hem ger de boende en lyxig 
komfort, samtidigt som det är bättre för miljön och sänker 
driftskostnaderna, säger David.

Ett smart hem går också att nå på distans. Det går att spara 
mycket tid om du kan ha ditt smarta hem i telefonen. Är du till 
exempel på kontoret och får en budleverans hem kan du med 
mobilapplikationen öppna garageporten för budet som då kan 
leverera paketet, vilket innebär att får snabbare leveranser och 
inte behöver åka och hämta ut paket. Återigen interagerar det 
smarta hemmet med den smarta arbetsplatsen.

Ny teknik möjliggör en mängd smarta lösningar för hem och kontor. Fullständigt integrerade system gör 
vardagen både bekvämare, miljövänligare och säkrare. 
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En smart arbetsplats och 
smarta hem är framtiden

David Hedin, 
VD för Busto Sverige

Busto ställer ut på Elmässan i Malmö januari, Göteborg 
i maj och Stockholm i oktober och pratar om vad kun-
den kan begära av en smart projektleverans. Man söker 
samtidigt partners inom interiör- och/eller ljusdesign 
för att fortsätta växa på den svenska marknaden.

   Skribent: Anna Bjärenäs www.busto.se


