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E nligt organisationsforskare behöver människor, för 
att kunna jobba optimalt, ha tillgång till en miljö 
som stödjer såväl enskilt, koncentrerat arbete, som 
samarbete i grupp och innovativt arbete. Kontoret 
ska också bidra till att skapa möjligheter för nya 
idéer, arbetssätt och samarbeten, där medarbetarna 

kan mötas på ett naturligt sätt och tillsammans se nya lösningar 
som de inte skulle ha upptäckt om de var instängda i sina res-
pektive grupper.

På Atrium Ljungberg har man internt, såväl som för kunder-
nas räkning, fullt fokus på framtidens arbetsplats där alla ovan 
nämnda delar har sin naturliga plats. 

    - Vi vill att kontoret ska vara en innovationsplats som speglar 
vårt varumärke och våra värderingar: effektivitet, samarbete och 
innovation. Det ska signalera till våra kunder och besökare att 
vi lever som vi lär. Vi vill ligga i framkant och visa att vi leder 
utvecklingen av framtidens arbetsplatser. Kontoret ska inte bara 
vara snyggt utan även funktionellt. På våra aktivitetsbaserade 
kontor kan man samverka, arbeta själv, jobba socialt, eller ostört. 
Oavsett vilken uppgift man för tillfället utför ska kontoret tillåta 
att man kan prestera sitt absolut bästa, säger Helena Martini, 
HR-chef på Atrium Ljungberg.

Ett aktivitetsbaserat kontor är, till skillnad från ett flexkontor, 
som ofta mest består av mycket öppna ytor, ett kontor som stödjer 
olika typer av uppgifter. Att man har gemensamma utrymmen 
och material, och att det mesta arbetsmaterialet är digitaliserat, 
gör att alla inte behöver ha egen förvaring. 

    - Digitaliseringen leder också till att vi samarbetar på ett helt 
annat sätt. Ergonomiskt är det bättre att röra på sig än att sitta 
stilla, det är det bästa sättet att undvika arbetsbelastningsska-
dor. Våra aktivitetsbaserade kontor har flera enskilda rum, flera 
gemensamma ytor och tysta utrymmen, så att alla kan rotera. Vi 
arbetade fram idéer till vårt egna nya huvudkontor i workshops 
tillsammans med medarbetare och chefer i flera olika steg. Detta 
har skapat en delaktighet och en känsla av att det är vi som gör 
detta tillsammans. Man måste hjälpa medarbetarna att lära sig 
jobba på ett nytt sätt, aktivitetsbaserat, samt följa upp och ändra 
i kontoret om det behövs, menar Helena.

Atrium Ljungbergs kontor har vunnit pris för Sveriges snyg-
gaste kontor 2018. Inredningen signalerar gediget, hållbart och 
lokalproducerat. Det ger en känsla av lugn när man kommer in 
i den välkomnande lobbyn där man får kaffe serverat och där 
många medarbetare sitter och jobbar i sofforna. Det nya kontoret 
har lett till lägre stressnivåer och större välbefinnande bland 
medarbetarna.

Ett attraktivt kontor är dock mer än själva kontorslokalen. Det 
handlar lika mycket om kontexten, allt som är utanför kontoret, 
området, färdmedel, grannarna. Kontoret i sig kommer ofta i 
andra eller tredje hand vid val av kontorsetablering. Detta är en 
av de trender man kan urskilja när man blickar framåt, menar 
Petter Klingofström, som är Senior Leasing Advisor på Atrium 
Ljungberg. 

    - Geografisk placering och hur kontoret ser ut har blivit vikti-
gare. Vilka är grannarna? Hur ser fasaden ut? Var ligger kontoret? 
Just nu ser vi två parallella trender, en där man skapar noder för 
att medarbetarna ska kunna nå ett kontor enkelt oavsett om de 
bor på norra eller södra delen av stan. Det finns samtidigt andra 
företag som gör bedömningen att man kan skapa en mer attraktiv 

Kontoret är antagligen den plats, förutom hemmet, där du spenderar mest tid. Den stora utmaningen för alla organisationer och 
företag är att skapa optimala förutsättningar för att kunna jobba effektivt men också kunna utveckla bolaget över tid.

och dynamisk plats om man samlar sina medarbetare 
på en och samma plats. Det är bra att tänka på vad de 
olika perspektiven signalerar till de anställda. En an-
nan stark trend är att många bolag ser möjligheten att 
synliggöra bolagets värderingar genom utformningen 
och placeringen av kontoret, säger han.

Hållbarhet är också en stark trend, men i princip alla 
hyresgäster har fortfarande för stora lokaler. 

    - Det är sällan mer än 60 procent belagt, oavsett 
bransch och läge. Man borde därför fundera på de 
gemensamma funktionerna när man planerar konto-
ret. Framtiden borde, för många hyresgäster, kunna  
innebära  mindre enskilda kontorsutrymmen och fler 
samnyttjade lokaler. Vi behöver tillsammans hitta fler 
gemensamma funktioner och ta bort den upplevda 
rädslan för att kontoret är för fullt, för det är det inte. 
Kan vi bygga mindre volymer så har vi mycket att vinna, 
inte minst ur ett hållbarhetsperspektiv, avslutar Petter.

     

Fakta 
Antal anställda: 323

Finns i: Stockholm, Göteborg, 
Malmö och Uppsala

Typ av fastigheter: Kontor, handel 
och bostad

Total uthyrbar yta: 1 177 000 kvm
Utmärkelser: Sveriges snyggaste 

kontor 2018
Great Place To Work 2014-2019

Årets vd 2019 – Annica Ånäs
Vision: Alla vill leva i vår stad

Läs mer:
www.al.se/kontorskunskap

Helena 
Martini, HR-
chef Atrium
Ljungberg

Petter 
Klingofström, 
Senior Leasing 
Advisor på Atrium 
Ljungberg

Nya sätt att utveckla 
affären i framtiden
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T oyota är idag en ganska tra-
ditionell verkstad med fokus 
på ordning och reda och 
framför allt säkerhet. Det ska 
vara säkert för alla att vistas 

på arbetsplatsen, oavsett vilken roll man 
har på företaget. Eftersom automation är 
något Toyota själva producerar ligger man 
också i framkant vad gäller automatiserade 
flöden i produktionen och här har vi bara 
sett början. 

    - I framtiden kan vi dra nytta av teknik-
utvecklingen. Där ser vi att robotar kan 
ersätta mänskliga uppdrag inom uppgifter 
med lite högre risk eller där det föreligger 
risk för ergonomin, till exempel tunga lyft 
som robotarna istället kan utföra. Digita-
lisering och VR medför att operatörer kan 
träna innan de ställer sig i produktions-
linjen och att de kan få digitala instruk-
tioner innan de ska utföra åtgärder. Även 
våra interna transporter blir mer och mer 
automatiserade och våra manuellt körda 
produkter kommer i allt större utsträck-
ning att ersättas av automatiserade fordon. 
De anställda kan på så sätt få mer stimule-
rande uppgifter, säger Mikael Fredriksson, 
ansvarig för production engineering på 
Toyota Material Handling.

Säkerhet, kvalitet och kundfokus är A och 
O på Toyota och man strävar ständigt efter 
att kunden ska få en förstklassig produkt. 
Att automatiskt kontrollera produkterna 
och underlätta svåra moment för männ-
iskan i produktionen är därför ett fram-
tidsfokus. 

Hand i hand med automatiseringen går 
hållbarhetsfilosofin. Som produktionssajt 
är Toyota redan CO2-neutralt tack vare 
omställningar till biogas och grön el.

    -Vi för dialog med våra speditörer för 
att få dem att ställa om till mer miljövän-
liga transporter, helst genom satsningar 
på bland annat biogas. Det tror vi är vik-
tigt, inte bara för miljöns skull, utan även 
för vår möjlighet att attrahera framtidens 
medarbetare, eftersom miljömedvetenhet 
är en viktig parameter när de väljer arbets-
givare, säger Mikael Fredriksson.

V

Eren Kart, Jacob Nilsson, Marinko Miloloza

Toyotas produktionsenheter ligger i framkant vad gäller automation och här är självkörande truckar och 
kollaborativa robotar redan verklighet. Framtiden pekar mot än mer automation – med människan i centrum.

Kollaborativa robotar kommer vi också att 
se mer av i framtiden. Vissa moment inom 
monteringen kommer att kunna stödjas av 
robotar som tar bort repetitiva uppgifter 
från medarbetarna och på så sätt under-
lättar deras arbete ergonomiskt. 

    -Vi har redan tillsammans med våra 
robotleverantörer utvecklat system där 
roboten samverkar med människan till 
exempel vid tunga lyft. 

    - Genom att använda hanteringsrobotar 
för tunga lyft slipper man också traverslyft, 

som är en säkerhetsrisk för medarbetarna. 
Roboten gör alltid likadant och utför alltid 
rörelsen korrekt. Självgående truckar är 
det samma sak med, de blir inte trötta på 
att utföra samma uppgift gång på gång och 
risker för misstag undviks. Vi har redan 
idag automatiska dragtruckar som går 
enligt tidtabell i produktionen. Allt detta 
underlättar logistiken och höjer säkerheten 
för medarbetarna i vardagen. Men som 
med all utveckling måste man fortfarande 
utgå ifrån vad människan och företaget har 
för behov, så att det blir någon nytta med 
utvecklingen, menar Mikael Fredriksson. 

På framtidens arbetsplats 
är människan i centrum
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Att ha full kontroll på hur mycket verktyg används eller om kritisk utrustning sitter på sin plats, samt hur utrustning används, är inte 
alltid lätt. En ny, revolutionerande sensorteknik gör det nu möjligt att få reda på detta på ett enkelt och mätbart sätt.

Wittra verkar inom 
IoT och är ett 
svenskt bolag star-
tat  2012. Sedan 
starten har man 

utvecklat ett antal patenterade tekno-
logier för att övervaka resurser som 
verktyg, maskiner eller människor, så 
kallad ”Asset Monitoring”. Företaget tar 
fram hårdvara i form av lokal nätverks-
utrusning, såsom sensortaggar som 
fästs på, eller kan integreras i verktyg.

    - Genom att tagga utrustning får 
man fram en stor mängd data om sina 
resurser. Datan får man tillgång till 
automatiskt och den skickas sedan 
via Wittras lokala nätverk till interna 

system eller till vilket interface man 
valt att koppla plattformen till. På till 
exempel en byggsajt där man har en 
stor mängd olika verktyg och maskiner 
som man vill övervaka kan man effek-
tivisera avsevärt genom att till exempel 
i god tid få veta ifall utrustning måste 
in på service, om något verktyg eller 
någon maskin knappt används eller 
används så mycket att man behöver 
köpa eller hyra fler, berättar Thomas 
Bennet, VD på Wittra.  

Det går att få fram mängder av infor-
mation om resurser som taggats, vil-
ket gör tjänsten oerhört användbar för 
många olika branscher och olika typer 
av utrustning. Förutom nyttjandegrad 

för verktyg, då man får veta om verk-
tygen och maskinerna används i den 
grad man kalkylerat för, vilket gör att 
man kan hyra färre eller fler verktyg, 
kan man exempelvis även få data om 
temperatur, ifall verktyget ligger eller 
står upp, samt om det sitter fast på sin 
plats eller inte, med mera. 

    – Man kan få reda på exempelvis om 
en hjärtstartare sitter på sin plats på 
väggen, ifall en livboj sitter på sin krok, 
var verktyg, utrustning och maskiner 
befinner sig på en byggarbetsplats el-
ler på ett stort sjukhus. På så sätt kan 
man få reda på både positionen och om 
något är fel och koppla larm och andra 
system som triggas av datan som kom-
mer in. Beroende på vad användaren 
har för system, så kan man exempelvis 
automatiskt ta fram automatiserings/
effektiviseringsåtgärder och man kan 
följa historiken för att göra förbättring-
ar och ändringar framåt, säger Thomas.

Just Asset Monitoring i tuffa miljö-
er är något som är ett mycket vanligt 
problem inom IoT idag, exempelvis 
med positionering.  GPS fungerar ju 
exempelvis inte bra inomhus och drar 
dessutom mycket batteri.  Wittra har 
löst detta genom en unik patenterad 
typ av positionering i en kommande 
lansering som fungerar även i områ-
den där traditionell positionering har 
svårt att tränga igenom, det kan vara 
inom- och utomhus, eller exempelvis 
på byggarbetsplatser eller i andra in-

dustriella miljöer. 

    - Vår lösning är speciell, då nätverket 
erbjuder extremt bra penetrationsför-
måga som tränger genom väggar och 
golv. Dessutom har vi lång räckvidd 
i nätverket, vilket gör att nätet inte 
kräver alls många basstationer, som i 
sin tur kräver elanslutning, vilket inte 
fungerar på en byggarbetsplats eller i 
andra, liknande miljöer. Vi är världsu-
nika med att kunna positionera på ett 
smalbandsradioband, berättar Thomas.

Målgruppen är företag som bygger 
slutkundsapplikationer, till vilka Witt-
ra säljer en plattform där kunden får 
tillgång till API:er. Wittras lösning 
har rönt väldigt stort intresse från 
marknaden och man lanserar nu sin 
första produkt i en europeisk lansering 
i samarbete med hårdvaruleverantören 
TT Electronics. Verksamheten är i en 
stark expansionsfas och planen är att 
dubbla personalstyrkan under kom-
mande halvåret och att växa avsevärt 
internationellt de kommande åren i 
takt med att adderad funktionalitet 
läggs till produkten. 

        Skribent: Anna Bjärenäs 

Koll på dina tillgångar med 
smart sensorteknik
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Hundar får cancer i ungefär samma utsträckning som människor. Genom att tidigt behandla en cancersjukdom kan man ofta rädda 
livet på människans bästa vän.

S amma cancerformer som 
drabbar människor drabb-
ar även hundar och dess-
utom i ungefär samma ut-
sträckning. Idag upptäcks 
cancersjukdomar ofta när 

det är för sent att behandla.
 
Tidigare behandlades inte cancer hos 
hundar, men idag är ofta behandling-
arna liknande de som används för 
människor, det vill säga strålning, cell-
giftsbehandling och operation. Chan-
sen att behandlingen är framgångsrik 
ökar markant med tidig diagnos. 

Bengt Åstrand, som står bakom diag-
nostikföretaget Alertix, berättar: 

    - Vi håller på att ta fram ett snabb-
test som man kan ha som hjälp vid 
diagnos och behandling av cancer hos 
hundar. Tanken är att det ska användas 
av veterinärer. Vi är just nu i en pro-
duktutvecklingsfas samt har påbörjat 

kliniska studier för att kunna berätta 
för veterinärer hur de kan använda tes-
tet vid olika cancersjukdomar. Snabb-
testet beräknas vara klart om 1-2 år. 

    - Våra kundundersökningar visar att 
hundägare är väl medvetna om risken 
för cancer och en tredjedel svarar att 
de har egen erfarenhet av cancersjuk-
domar hos sin hund.

Testet som är ett blodprov indikerar 
onormalt hög celltillväxt i kroppen 
vilket ju förknippas med cancersjuk-
domar. Det är tidigare välkänt inom 
vetenskapen att biomarkören tymi-
dinkinas-1 ger en riskindikation för 
olika cancersjukdomar, men ingen 
har tidigare lyckats göra ett snabbtest 
som är kliniskt användbart. Tanken 
med testet är att man ska kunna ta ett 
vanligt blodprov på sin hund hos ve-
terinären, som sätter en liten mängd 
på en teststicka och sedan avläser re-
sultatet på plats. Man kan därför få 
svar på testet medan man fortfarande 
är kvar på veterinärkliniken och det 
krävs väldigt små mängder blod. Tes-
tet ställer inte en diagnos för en viss 
cancersjukdom, utan ger utslag som en 
biomarkör för onormal celltillväxt. Vet 
man inte vilken cancerform hunden 
har så tar man reda på det ifall hunden 
har förhöjda värden. 

    - Den stora fördelen är att få veta 
om risken för en cancersjukdom innan 
den kan diagnosticeras på annat sätt. 

Redan tidigt när det finns en ökad cell-
tillväxt frigörs det här proteinet ut i 
blodbanan så att man kan mäta det, 
berättar Bengt Åstrand.

Testet kan också användas för att 
försöka utesluta cancer ifall hunden 
har oklara symtom utan någon känd 
anledning. Ett annat viktigt sätt att 
använda testet är under en cancerbe-
handling så man vet om behandlingen 
är verkningsfull. Efter genomgången 
behandling kan testet också användas 
för uppföljning, så att man kan försäkra 
sig om att sjukdomen inte har kommit 
tillbaka. 

Bakom forskningen som ligger till 
grund för diagnosverktyget står forska-
re och veterinärer, professorerna Staf-
fan Erikssons och Henrik Rönnbergs 
forskargrupper, på SLU i Uppsala. 

    - På vårt labb i Uppsala gör vi kli-
niska analyser och nu jobbar vi för att 
en färdig produkt ska tas fram av en 
kommersiell tillverkare. Utvecklings-
arbetet ser mycket lovande ut. Vi har 
också fått medel från Vinnova för att 
göra kliniska studier av hur testet fung-
erar vid olika cancersjukdomar, vilket 
vi gör tillsammans med ett amerikanskt 
universitet. Vi försöker just nu få fram 
mer kunskap om nyttan med testet och 
hur man kan använda det vid olika can-
cersjukdomar, säger Bengt.

Det nya diagnostikverktyget hoppas 

man kommer att kunna ingå i små-
djursveterinärernas rutiner när det 
lanseras. Att använda diagnostiska 
tester faller vanligen inom ramen för 
hundförsäkringar och att kunna få ett 
besked om en cancerbehandling fung-
erar eller ej är en viktig vägledning i 
veterinärernas arbete. 

I dagsläget fokuserar Alertix på utveck-
lingen av snabbtestet för hundar men 
testet kan i framtiden även användas 
på andra djur. 

    - Cancersjukdomar hos katter är 
också vanligt och kan vara en utmaning 
för veterinärerna att ta om hand. Vårt 
test är framtaget specifikt för hundar 
men proteinet finns även i blodet hos 
andra djur som katter och hästar. Vi 
har rättigheterna för den veterinärme-
dicinska tillämpningen och kan utöka 
produktens användningsområde efter-
hand. Redan idag har vi efterfrågan 
från veterinärer och laboratorier i olika 
delar av världen, så vi ser en interna-
tionell marknad framför oss, avslutar 
Bengt Åstrand. 

        Skribent: Anna Bjärenäs

Hundar får också cancer. En 
tidig upptäckt kan rädda liv

Bengt Åstrand,VD Alertix
www.alertixvet.com



F öretag som strävar efter att vara goda arbetsgivare 
jobbar idag mycket med sin image för att kunna 
attrahera och behålla medarbetare i allt hårdare 
konkurrens om talangen. Genom att erbjuda flexi-
bilitet i fråga om arbetsplats blir man både attraktiv 
som arbetsgivare och kommer en bit vad gäller att 

minska medarbetarnas resor i tjänsten, en del i många företags 
miljöpolicy. Strävan att hålla nere klimatavtrycket har medfört 
att förbättringsinsatser görs inom såväl produktion och logistik, 
som resor i tjänsten. Förutom att välja tåg istället för bil eller 
flyg uppmuntrar många företag alltså även medarbetarna att 
arbeta hemifrån eller boka onlinemöten med kunder när det 
är möjligt, vilket ofta uppskattas av medarbetarna. 

Det finns alltså flera goda skäl att som arbetsgivare låta medar-
betare arbeta hemifrån eller från annan ort. Många företag har 
dessutom flera olika kontor och virtuella team, vilket även det 
är en trend som kräver en hel del av tekniken för att få kom-
munikationen att fungera smidigt. Oavsett om det handlar om 
kundmöten eller interna möten har företag behov av att kunna 
anordna effektiva möten där deltagarna ansluter virtuellt. Ofta 
uppstår i traditionella webbmöten problem med ljudet, bilden, 
anslutningen eller deltagarnas datorer som gör mötena betydligt 
mindre effektiva. Medarbetarna förlorar tid och företaget pengar 
på teknik som inte håller måttet. 

    - För något år sedan var det ovanligt att folk satte igång ka-
meran i webbmöten. Nu börjar det bli allt vanligare, vilket gör 
att mötena blir ännu mer personliga och effektiva, säger Pasi 
Välimaa, Solutions Technologist, Lenovo Sverige.

Beroende på storleken på mötesrum finns olika lösningar. Dels 
finns skalbara system för olika typer av mötesrum och nytt för i 
vår är en personlig skärm som antingen kan placeras på bordet 
i mötesrummet, eller användas på hemmakontoret. Användan-
det av en dedikerad mötesskärm gör att mötesdeltagarna kan 
använda datorn till att anteckna eller kolla upp saker under 
mötet på sina egna datorer. Skärmen kan även kombineras med 
Bluetooth-hörlurar för att användaren ska kunna ha möten även 
i ljudliga miljöer. 
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Det finns många goda skäl att som företag låta medarbetare jobba flexibelt från olika platser, bara man kan få det att fungera 
effektivt. På framtidens arbetsplats är distansarbete redan ett faktum, det nya är att det går att göra mötena oerhört effektiva.

Effektiva möten i 
hållbarhetens tecken

gör mycket av administrationen offline utan att 
kunna ladda. Då det är viktigt att inte batteriet 
tar slut, säger Pingis. 

Oavsett vad man väljer för arbetsenhet är det 
viktigt att man trivs med den. För Pingis är de 
stora fördelarna att den inte är för tung, har bra 
upplösning i skärmen, bra tangentbord, hög ljud-
kvalitet, god precision och hög säkerhet. 

    – Jag skriver mycket och tittar på den jag 
pratar med i mötet så jag behöver ett bra tang-
entbord, det ökar effektiviteten. Jag är en tang-
entbords-nörd och märker direkt skillnad om jag 
lånar någon annans dator med ett dåligt tang-
entbord! Jag behöver en kraftfull dator som är 
pålitlig och säkerheten är superviktig för mig, 
eftersom jag ständigt besöker många olika plat-
ser och behöver ha informationen på min dator 
skyddad, avslutar hon.

Läs mer om Lenovos lösningar på www.lenovo.se

– Man ska kunna kliva in i ett mötesrum och ha en 
produkt som är färdig för att ansluta sig till mötet, 
som är ”up and running” på ett par sekunder genom 
ett enda tryck på touch-skärmen. Tanken är att folk 
ska slippa ta upp sina egna datorer och själva ansluta 
till mötet, säger Pasi.

Smart mjukvara gör också att man kan mäta hur 
mycket konferensrummen används, vilket gör att 
de kan utnyttjas mer effektivt, samtidigt som man 
tidigt kan se ifall det kommer att behövas fler mö-
tesrum på sikt. 

    - Möten som inte är fysiska är en stark trend som 
kommit för att stanna. Då måste tekniken stödja 
detta på ett optimalt sätt, säger Pasi.

Pingis Hadenius är entreprenör och engagerad i 
många framgångsrika bolag och bland annat med-
grundare till företag som Löwengrip beauty och 
Flattered. Hon har använt Lenovos ThinkBook ett 
tag och hennes vardag består av många möten. 

    - Jag behöver verkligen min PC och en stör-
re skärm för att ta anteckningar och kunna jobba 
effektivt, telefonen räcker inte. Jag har investerat 
i en dyr och fin ryggsäck för att alltid kunna ha 
med mig PC:n. Ofta flyger jag eller åker tåg och 

Pasi Välimaa, Solutions Technologist,
 Lenovo Sverige

Pingis Hadenius
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En utbildnings-
plattform för alla

Alla organisationer behöver rätt kunskap på rätt plats för att kunna prestera optimalt och nå sina mål. Att systematisera lärande 
har tidigare varit för krångligt och dyrt för alla utom de största företagen. Inte längre!

L ärande är viktigt i alla orga-
nisationer för att de ska kun-
na uppnå så bra resultat som 
möjligt. Rätt kunskap på rätt 
plats är en förutsättning för 

att kunna prestera optimalt och nå sina 
mål. De flesta organisationer jobbar redan 
idag med lärande på något sätt, genom ut-
bildningar, konferenser och fortbildning.

Det större företag traditionellt sett lyckats 
bättre med än medelstora och små företag 
är att systematisera denna kunskapsö-
verföring. De har tack vare sin storlek 
snabbt kunnat räkna hem de stora in-
vesteringarna det innebär att paketera 
kunskapen digitalt. 

    - Detta tycker vi är orättvist, alla or-
ganisationer borde kunna digitalisera 
utbildningar och följa upp dem på ett 
systematiserat sätt, oavsett storlek, säger 
Robert Andersson, grundare till Evercate, 
och fortsätter:

    - Det vi har sett är att små och medel-
stora företag idag kanske mailar ut viktig 
information eller skriver inlägg på in-
tranätet. Kanaler som har sina använd-
ningsområden, men där att säkerställa 
kunskap inte är ett av dem.

Grundidén bakom Evercate var att göra 
digital utbildning enkelt och tillgängligt 
för företag i alla storlekar. Där man tidiga-
re behövde hyra in experter för att skapa 

digital utbildning kan man idag göra det 
själv i en lättanvänd plattform. Medelstora 
organisationer börjar nu utifrån den tek-
nikutveckling som skett i övrigt fråga sig 
varför det behöver finnas så höga trösklar 
för att få effekten av e-learning.

    - Det började egentligen för flera år 
sedan när vi jobbade som konsulter åt ett 
bolag som säljer utbildningar b2b. Vi blev 
ombedda att ta fram ett koncept för att 
digitalisera en av deras kurser till en kund 
de hade. När vi då gav oss ut på mark-
naden för att hitta ett system vi kunde 
använda slogs vi av hur krångligt och dyrt 
allting var. Vi bestämde oss där och då för 
att bygga ett eget system som lät vår kund 
själva hantera alla delar av e-learning som 
efterfrågades – video, slides, läsmaterial 
och självrättande kunskapstest.

Sedan dess har Evercate kontinuerligt 
utvecklats för att förenkla ännu mer för 
kunderna. Nu finns det bland annat upp-
skattade verktyg för automation av vem 
som ska få vilket innehåll, påminnelser 
och uppföljning. Och mer kommer hela 
tiden.

    - Idag är det väldigt lätt att skapa inne-
håll på så många olika sätt. Du kan filma 
med bra kvalitet i telefonen, du kan skapa 
bildspel i Powerpoint. Varför ska vi då 
uppfinna nya sätt att sätta ihop informa-
tionen när du redan har verktygen? Nej 
istället låter vi dig skapa ditt innehåll hur 

du vill, för att sedan ladda du upp det i 
Evercate där det paketeras som en kurs 
och skickas ut till rätt medarbetare. 

Det är väldigt värdefullt att alla som ska 
läras upp inom företaget får samma ut-
bildning och att kunna följa upp vilka 
som genomgått utbildningen, att syste-
met påminner dem som inte gjort klart 
osv. Det spar tid för såväl medarbetare 
som chefer.  

    - Det vi märkt är att de flesta kunder 
vanligtvis börjar med något som traditio-
nellt ses som en “kurs” exempelvis hur de 
jobbar med GDPR eller liknande. Sen går 
det ett tag innan de lägger upp något nytt 
i Evercate. Men här kommer det roliga, de 
hoppar ofta då från en kurs till fyra. Vi vet 
inte varför det är just fyra, men det som 
händer är att våra kunder inser att det är 
enkelt och att man kan använda systemet 
för att få ut mindre formellt paketerad 
information också. Som rör komman-
de kampanjer, produktinformation eller 
liknande. De ser att det tas emot bättre 
än när de kanske tidigare mailat ut det, 
och dessutom får de spårbarhet och kan 
börja ställa kunskapen mot affärsmål, 
säger Robert.

En annan fördel är att företagen slipper 
produktionsbortfall och resor då utbild-
ningen istället delas upp i lagom delar 
som kan göras när och där det passar 
varje deltagare. Plattformen prissätts per 

användare och vet man att man är många 
i organisationen som ska utbildas kon-
tinuerligt kan man binda upp sig och få 
ett lägre pris. 

Martin Andersson, inköpschef för Cyklo-
teket, en av Sveriges största butikskedjor 
av cykelhandlare, delar med sig av sin 
erfarenhet av att använda Evercate: 

    - En utmaning inom retail är hur man 
ska nå all personal. De är uppdelade på 
olika butiker, och jobbar varierande tider. 
Vissa jobbar kvällar och helger, andra 
bara vissa dagar i veckan medan det är 
förhållandevis få som jobbar heltid på 
bestämda scheman, så vi kunde aldrig 
samla alla på en gemensam genomgång. 
Innan kunde vi nå 5-7 medarbetare åt 
gången när vi var på plats och hade en 
genomgång. Idag når vi istället enkelt 
ut till alla, då var och en kan ta till sig 
informationen när det passar dem, be-
rättar Martin.

    - Det som gör mig gladast är när vi får 
höra om och om igen att det är ett enkelt 
system att använda. Då blir jag stolt, och 
det är så vi vet att vi har lyckats – genom 
våra nöjda kunder, avslutar Robert.



We are a global healthcare
company and life is our reason to
exist. This is why we’re all here,
to ensure people can lead a life
independent of serious chronic disease. 
We are inspired by life in all its forms
and shapes, ups and downs, opportunities
and challenges – all those moments that matter.

Join us for a life-changing career.

www.novonordisk.se

together we’re
life-changing

life-
changing
careers



SÅ BLEV EVA SNARKFRI I SMYG - MED NY METOD
Det var på en resa med en väninna som Eva Hjalmarsson, 
pensionerad sjuksköterska från Göteborg, fick veta att hon 
snarkade. Men liksom många andra kvinnor 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. Enligt studier snarkar åtta procent av alla kvinnor 
regelbundet och 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. 
Snarkning har även ett starkt samband med sömnapné som 
innebär andningsuppehåll i minst 10 sekunder.  

En svensk studie visar att så många som varannan kvinna 
kan vara drabbad och många känner inte till det själva.
Valde att göra något åt saken
Det var på en mässa som Eva för första gången 
kom i kontakt med det patenterade neuromuskulära 
träningsredskapet IQoro som stärker försvagad muskulatur 
i bland annat mun, övre luftvägarna och mjuka gommen, 
vilket är en vanlig orsak bakom snarkning och sömnapné.
– 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 
barnbarn 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 lättillgänglig. 
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 
dubbelhakan minskat. Lite fåfäng är man ju allt, avslutar Eva 
med ett leende.
Läs mer och beställ på iqoro.com 
Tel: 0650-40 22 37

Gäller t.o.m.  
26 april 2020

INVFRA20
ANGE KOD:
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Oändliga möjligheter med 
kvalitet i fokus

P å Sveriges Ridgymnasium 
finns det två spår, ett som ger 
yrkesbehörighet och ett som 
dessutom ger grundläggande 
och särskild behörighet. Oav-

sett vilket du väljer så finns hästarna alltid 
nära, genom att varva praktiska moment 
med teoretiska blir det enklare att foku-
sera och hålla koncentrationen.

SRG har funnits sedan 2005 och finns 
i Svedala, Flyinge, Varberg och Kungs-
backa, sammanlagt studerar 355 elever 
på orterna.

Liten skola- stor delaktighet
    - Elevinflytande är jätteviktigt för 
motivation och delaktighet. Vi får vara 
med och bestämma och lärarna lyssnar 
verkligen på oss, säger Mirakel.
    - På en liten skola blir man sedd. Här 
får man sin röst hörd och är delaktig var-
je dag i såväl små som stora beslut. Det 
handlar om alltifrån huruvida vi vill ha 
en muntlig eller skriftlig redovisning i 

svenskan till om man vill jobba själv-
ständigt i matteboken eller lyssna på en 
längre genomgång, säger Wiktor.

Delaktighet i stallet
    - Oavsett om man har egen häst eller 
skolhäst så är alla med och hjälper till. Vi 
kommer väldigt nära både hästarna och 
varandra. Det spelar inte heller någon roll 
vilken årskurs man går i, alla enas genom 
det stora intresset för hästar, säger Wiktor. 
På samtliga skolor finns det stallråd, 
klassråd, elevråd, matråd och trygg-
hetsråd.
    - Råden skapar delaktighet eftersom vi 
får vara med och påverka vår skolmiljö 
när det gäller alltifrån vilken mat som 
serveras i matsalen till stallrutinerna, sä-
ger Mirakel som är med i trygghetsrådet.

Hästfokus skapar glädje i undervis-
ningen
Med utgångspunkt från elevernas stora 
intresse, utgår undervisningen från kär-
leken till hästarna.
    - Vi har alla vårt gemensamma hästin-
tresse som binder oss samman. Här får vi 
göra det vi älskar varje dag, säger Nina.
Att anpassa lektioner efter elevernas stora 
hästintresse är ingenting ovanligt på SRG.
    - Vi försöker att inkludera det som 
eleverna tycker är roligt i så stor mån som 
möjligt, säger Elin Dunér, förstelärare på 
SRG Svedala.

Elin undervisar i svenska och har nu se-
nast samarbetat med hästkunskapsläraren 
Lina Sjöberg.
    - Lina och jag har haft en uppgift om 
hästens historia där vi slagit ihop våra 
kurser och samarbetat så att eleverna fick 
en uppgift istället för två. I uppgiften har 
jag gått igenom källkritik och hur man 
skriver en text medan Lina har bistått 
med hästraser och vad hästraserna kan 
användas till. Glädje i klassrummet och 
utanför klassrummet är oerhört viktig 
för sammanhållningen.

    - Vi gör väldigt många roliga saker i 
klassen, säger Hanna. Vi har exempelvis 
After School där man hittar på saker efter 
skoltid.

Sveriges
Ridgymnasium

www.ridgymnasium.nu
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V erdeVerde Travel är 
något så ovanligt som 
en liten guidebyrå 
med bara auktorise-
rade Stockholmsgui-
der. Efter mer än 20 

år utomlands flyttade grundaren Stefan 
Maurbakken hem och arbetade i åtta år 
som reseproducent, för att i dag jobba 
helt i egen regi. 
 
    - Jag är född och uppvuxen i Västerås, 
men fascinerades tidigt av Stockholms 
historia. Som egen företagare får jag välja 
vilka stadsdelar jag vill lära mig mer om. 
Jag gör besök på bibliotek och köper lit-

teratur. Jag fotograferar och skriver mitt 
manus. Allt jag gör genomsyras av kärlek 
till staden och dess historia, säger Stefan. 
 Stefan startade företaget för att få göra 
det han brinner för - att få jobba med 
människor och att få dela med sig av sin 
kunskap och passion. Han håller även 
föredrag och gör föreläsningar samt leder 
stadsvandringar för bostadsrättsförening-
ar, företag och privata sällskap. 

 Att få välja inriktning, stadsdel och tema 
helt fritt är det bästa med mitt jobb. Jag 
älskar frasen ”här har vi aldrig gått förut”. 
Att få överraska och visa ”nya” sidor för 
besökaren är en guides största önskan. 
 
    -När man är ensam kan man göra 
som man vill bara man kan paketera och 
sälja det. Jag leder stadsvandringar året 
runt och hade stadsvandringar i princip 
varje dag i januari, som vanligtvis inte är 
högsäsong, berättar Stefan. 
 
Stadsvandringar på hemmaplan blir allt 
populärare. Vi väljer hemester och strävar 
efter att minska vårt CO2-avtryck. De 
flesta kunderna kommer från Stockholm, 
eller är inresta från andra svenska städer, 
men även besökare från Norge och Italien 

har hittat till VerdeVerde Travel som även 
guidar på engelska och italienska. Alla 
vandringarna har en intressant mix av 
historia, kultur och anekdoter. 
 
I dagsläget erbjuder företaget ett 20-tal 
olika stadsvandringar. På Södermalm inte 
mindre än sex stycken; Barnängen och 
Bellman, Fatburen - den hemliga sjön, 
Hornsgatans hus- och höjder, Katarina-
berget, kapsyler och kolera, Långholmen 
en cellsam historia samt Renat och Rei-
mersholme. På Östermalm ges Lärksta-
den och lyxigt leverne och Östermalm en 
fin historia. I Gamla stan kan besökarna 
glädjas åt hela fyra vandringar; Dörrar de-
korationer och dygder, Gränder och glögg 
i Gamla stan (i juletid), Riddarholmen 
och Gamla stan, Runt rika Riddarhol-
men. Kungsholmen bjuder på Murarnas 
mästare och Dysterholmen och Svält-
holmen och i centrum kan man vandra 
Från Klara till City. Utanför City erbjuds 
många andra spännande stadskvarter och 
vandringar som; Konst- och kulturhus på 
Djurgården, Skogskyrkogården, Sjöstaden 
en Stockholmssaga, Årstatorg Årstafrun 
och Årstaberg. De populäraste vandring-
arna är Hornsgatans hus och  Skogskyr-
kogården. Solnedgången över Almhöjden 

En annan bild av 
Stockholm

på Skogskyrkogården är magisk. 

I april startar VerdeVerde med cykelvand-
ringar på Djurgården och en vandring i 
medeltidens Stockholm (Medeltid, mjöd 
och mer). Det blir också matvandringar 
med betoning på historia under konceptet 
Smaka på Historien. Besökarna får då 
vandra i ett visst område och smaka på 
olika maträtter och livsmedel som repre-
senterar ett visst ämne, epok eller område. 
 
VerdeVerde kan som litet företag anpassa 
sig till efterfrågan från kunderna. Oavsett 
tema är alla vandringar gjorda från grun-
den av dem och det äkta engagemanget 
är  något som tydligt märks. 
 
    - Att få göra något man älskar, fylla 
det med passion, då når det fram. Alla 
vandringar och turer är produkter jag 
själv skapat, från research, fotografi och 
produktion. Givetvis genomför jag själv 
vandringarna. Då blir det som bäst, av-
slutar Stefan. 

    Stockholm har många ansikten och en mycket spännande historia. Låt dig trollbindas av staden och lär känna 
nya personer som präglat dess historia och utveckling, till fots eller på cykel.

Stefan
Maurbakken www.verdeverdetravel.nu

Södermalm, Barnängen

Östermalm, Tysta gatan

Djurgården, Bellmanhuset

Skogskyrkogården, Almhöjden
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Effektiv innovation i 
växande företag

A part of Tritech Group

Hur ska man i transformationen från litet till stort företag säkerställa att man ökar effektiviteten i innovationsarbetet och 
samtidigt fånga upp den kunskap som finns inom organisationen? FindOut och Mycronic berättar om sin gemensamma resa.

F indOut är företaget som 
hjälper sina kunder med de-
ras unika utmaningar inom 
produktutveckling. Man har 
tillsammans med Mycronic 
utvecklat en metodik och ett 

sätt att tänka, samt ett digitalt verktygs-
stöd för att bli effektivare inom innova-
tion och för att skapa engagemang inom 
verksamheten. Mycronic är det svenska 
high-tech företaget som på relativt kort 
tid gått från att vara en liten organisation 
inom elektronikindustrin, till att bli en 
stor, börsnoterad dito med marknad i 
över 50 länder. 

Hos Mycronic märkte man för tre år sedan 
att det fanns ett behov av att öka effekti-
viteten i innovationsarbetet, men också 
av att fånga upp kunskap inom organi-
sationen som fanns i folks huvuden, och 
att strukturera denna kunskap. 

    - Mycronic har växt från ett litet till 
ett stort bolag på relativt kort tid. Kun-
skapsöverföring från det lilla företaget där 
de flesta vet det mesta fungerar inte i ett 
stort företag. Vi behövde koppla ihop de 
som jobbar nära våra kunder och som vet 
vad de behöver med de som gör innova-
tionerna i bolaget, berättar Lars Ivansen 
på Mycronic. 

    - FindOut kom in i projektet på te-
mat visualisering. Vi är duktiga på att 
visualisera. Vi hade som syfte att titta på 
hur vi människor stimuleras, kopplat till 
vilka områden som ger störst affärsnytta. 

Tillsammans med Mycronic utvecklade vi 
en enkel och praktisk informationsmodell 
som beskriver sambanden mellan övergri-
pande strategiska mål, kunskapsgap (d.v.s 
problem man idag inte har lösningar på), 
lösningskoncept och existerande kunskap, 
berättar Peter Roos på FindOut.

    - Vi började testa på Mycronic hur 
denna informationsmodell fungerade, 
till en början med post-it-lappar, men 
det blev en barriär med att hålla ihop det 
rent administrativt. Från att vara en ren 
tankemodell gick det till att bli en konkret 
och praktisk metodik för hur vi jobbar 
med innovation, säger Peter Björnängen 
på Mycronic.

De gap som kunde identifieras var infor-
mationsbehov, hur mogna processerna 
var, vilka produkter som berördes och 
vilka som var ansvariga inom organisa-
tionen. Projektet fick till följd att många 
perspektiv blev möjliga att sortera. 

    - Var är vi minst innovativa rent tek-
niskt, vilka personer bidrar mest med 
kunskap och idéer och så vidare? Den 
traditionella uppfattningen om att det 
finns Uppfinnar-Jockar som fixar och 
uppfinner det mesta bekräftades. I takt 
med att vi tittade på hur vi kunde utveckla 
verksamheten så jobbade vi vidare med 
ett workshop-format där fler personer 
kunde bidra, även om de inte hade spets-
kompetens. Det blev en demokratisering 
av innovationsarbetet. Det är i mötet mel-
lan discipliner och kunskap inom olika 

områden som innovation och nya idéer 
föds, konkluderar Peter Björnängen.
Resultatet av samarbetet med FindOut har 
blivit fler idéer som möter verkliga behov 
som faktiskt efterfrågas av verksamheten. 
För att verkligen på bred front få igång 
engagemanget måste man nu ut och pre-
sentera i större delar av verksamheten. 

    - Vi jobbar vidare med att skapa system 
för att presentera lösningar och dellös-
ningar och göra denna information till-
gänglig för fler. Det som är nästa steg är 
att innovation ska bli en del av vardagen. 
Medarbetarna ska exponeras för problem 
i ”kiosker” i sin vardag och på så vis sti-
muleras att tänka på nya idéer, berättar 
Peter Björnängen.

Världen av idag är inte mindre komplex 
än den var igår, det går inte att lösa pro-
blem med hierarkiskt organisationsarbe-
te, man måste ha ett mycket mer flexibelt 
arbetssätt och då behövs de här kiosker-
na eller tekniskt stöd för att få folk att 
själva bidra. All information som lockar 
medarbetaren att bidra presenteras på en 
sida, sen kan man klicka sig vidare och 
läsa mer och skriva in sina förslag, eller 
koppla ihop flera personer i ett webba-
serat system där alla kan jobba parallellt. 

    - Det ska gå att digitalisera pappers-
servetten med idén man kommit på och 
så hjälper andra till att konkretisera den. 
Det ska vara enkelt för alla att våga och 
kunna bidra. Att få ett digitalt verktyg 
där alla kan mata in sina post-it-lappar 

samtidigt gör att vi inte får någon mer 
administration efteråt, säger Lars. 

De personer som är innovationsbenägna 
är inte alltid de som är bäst på admi-
nistration. Med FindOuts lösning blir 
administrationen en transparent del av 
metodiken. Verktyget kopplar automa-
tiskt ihop problemägare med de personer 
som föreslagit lösningar. Och eftersom 
all historik sparas kan man enkelt se hur 
innovationsläget utvecklats över tid. In-
formationen blir ett stöd för att leda inn-
ovationsarbetet.

En annan viktig sak Mycronic tagit med 
sig från projektet, och som verkligen 
hjälpt innovationen på traven, är att man 
måste formulera problem som problem, 
inte som ”nästanlösningar” för då har 
man hoppat över viktiga steg. 

    - Ett exempel är: Vi behöver få maski-
nen att producera snabbare, det är pro-
blemet. Problemet ska inte formuleras 
som ”hur ska ett kugghjul se ut som gör 
att maskinen går snabbare”. Vi har i och 
med detta blivit öppnare och förkastar 
inte alternativa lösningar, avslutar Peter 
Björnängen.

info@find-out.sewww.find-out.se
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Digifysisk vård möjliggör 
flexibelt arbete för vårdpersonal
Digitala vårdtjänster har inte bara förändrat vården för patienterna utan även för medarbetarna. Flexibla arbetstider 

och att jobba hemifrån är en ny och välkommen möjligt för vårdpersonal.

D oktor24 erbjuder di-
gitala vårdmöten för 
patienter runt om i 
hela landet och den 
digifysiska vården har 
förändrat såväl patien-

ternas som vårdpersonalens tillvaro. Ti-
digare var det otänkbart att läkare och 
sjuksköterskor kunde arbeta hemifrån 
men det är nu en realitet. Tobias Per-
dahl har jobbat inom klinisk verksamhet 
i akutsjukvården under 10 års tid innan 
han blev medicinsk chef på Doktor24. 

    - Vi har inte bara 8-timmarspass, utan 
kan erbjuda från 2-timmarspass och upp-
åt. De korta passen är perfekta för oss som 
vill kunna jobba när barnen lagt sig eller 
om man vill jobba tidigt på morgonen, 
berättar han.

Den flexibla arbetstiden passar många. 
Patricia Bergvall är sedan november förra 
året verksam som läkare på Doktor24, 
samtidigt som hon delvis är föräldraledig. 

    - Jag var nyfiken på att börja arbeta 
för en digital vårdgivare. Att det blev just 
Doktor24 berodde på att jag fick intrycket 
av att de var väldigt ansvarsfulla och har 
fokus är på att utveckla vården och gör det 
på ett bra sätt. På det personliga planet 
var det möjligheten till fortbildning och 
att det är så bra stämning bland medar-
betarna som lockade, säger hon.

Alla på Doktor24 är nu med om en läran-
de resa. Det händer mycket, det går fort 
och arbetsrutiner uppdateras kontinu-
erligt. Exempelvis blev statliga Apoteket 
AB nyligen minoritetsägare i Doktor24. 
Tillsammans ska de båda bolagen bygga 
ett ett digi-fysiskt vård- och hälsonätverk 
runt om i hela Sverige. 

    - Vi är på en resa tillsammans i det som 
vi kallar digifysisk vård. Det är jättestora 
förändringar. Det är roligt att jobba på 
en arbetsplats som utvecklas så snabbt, 
säger Tobias.

Även om många besvär helt kan bedö-

mas på distans behövs i många fall en 
fysisk undersökning för att kunna stäl-
la diagnos. Doktor24 har därför sedan 
start arbetat i partnerskap med vårdgivare 
över hela landet så att patienterna kan 
komplettera det digitala vårdmötet med 
en fysisk undersökning. Snart finns den 
möjligheten också på många apotek. Och 
det finns andra fördelar med digifysisk 
vård än bara flexibiliteten för patienter 
och medarbetare. 

    - Vi har byggt in smarta funktioner så 
det är lätt att göra rätt. Redan nu ser vi 
att den vårdpersonal som arbetar i våra 
system har mycket bättre följsamhet till 
riktlinjer eftersom vi har smarta besluts-
stöd. Vi har så mycket inbyggt i själva 
vårdmötet och läkaren har detta direkt 
tillgängligt framför sig, vilket är omöj-
ligt att uppnå i en analog miljö, berättar 
Tobias. 
 
Arbetssättet med smarta beslutsstöd och 
guidelines för behandling har bland annat 
lett till att Doktor24 har nästan hund-
raprocentig följsamhet till exempelvis 
riktlinjer för antibiotikaförskrivning. 
En annan positiv effekt av att jobba i ett 
digitalt system är att hierarkin som ofta 
finns inom sjukvården, på ett positivt 
sätt sätts ur spel.  

    - Vi har en digital kanal där läkare 
och sjuksköterskor kan ställa frågor och 
kommunicera med varandra. Det finns 
ett stort engagemang och all kompetens 
lyfts upp. Det är ofta samma frågor som 
återkommer och vi har under tre års tid 
systematiserat dessa så att man automa-

tiskt kan få svar i vår tjänst. Eftersom 
kanalen har sådan interaktivitet är det 
många som vill bidra och är väldigt aktiva 
i kanalen. Att alla får ta del av frågor och 
svar, är väldigt givande och höjer den 
generella kompetensnivån, säger Tobias.

Även Patricia nämner det interna kom-
petensutbytet som en väldigt positiv 
överraskning och något som verkligen 
underlätar hennes arbete. 

    – Jag har alltid någon att fråga, vilket 
är viktigt, särskilt när man är ung läka-
re. I kommunikationskanalerna är det 
ofta flera kollegor som deltar vilket gör 
det mycket värdefullt. Det blir också en 
bra social knutpunkt där alla kan dela 
kompetensen. Möjligheten att påverka 
arbetet är en annan sak som är väldigt 
positiv. Arbetsgivaren är lyhörd och tar 
in medarbetarnas åsikter.Här är det korta 
beslutsvägar och det går snabbt att få till 
en förändring, det är väldigt annorlunda 
mot stora vårdgivare, säger Patricia. 

    – Vi lyssnar väldigt mycket på vad 
personalen tycker om att jobba i systemet. 
Återkopplingen går direkt till utvecklarna 
så det går fort att få igenom ändringar. 
Vi gör uppdateringar och förbättringar i 
systemet varje vecka. Det är ganska unikt 
att jobba ihop, vårdpersonal och utveck-
lare, säger Tobias. 

Tack vare den digitala återkopplingen från 
läkarna ser man direkt vad som går att 
förbättra. Till detta läggs feedback från 
patienter om hur nöjda de är med både 
den vård de fått och tekniken. Det digitala 

systemet och sättet att jobba i systemet 
är högaktuellt och flera regioner köper 
nu in Doktor24:s tekniska lösning för 
att implementera en digital vårdkedja i 
hela regionen. 

    
Om Doktor24 och Platform24

Doktor24 Healthcare AB är en di-
gital vårdgivare som genom att 
integrera digital och fysisk vård 
skapar en hållbar vård med pa-
tienten i centrum. 

Doktor24:s digitala vårdguide ger 
anpassade råd samt vägleder till 
ett digitalt eller fysiskt läkarbesök 
utifrån patientens behov. Bolagets 
dotterbolag, Platform24 Healthca-
re AB utvecklar tekniska lösningar 
för digitalt integrerad vård till både 
privata och offentliga vårdgivare. 
Bolaget är störst i Norden på auto-
matisk triage (vårdguidning) till rätt 
vårdnivå, i komplexa flöden och 
längs hela vårdkedjan. Doktor24 
Healthcare AB grundades 2016 
och ägs av Patricia Industries, en 
del av Investor.

www.doktor24.se
www.platform24.se

Patricia Bergvall
läkare på Doktor24

Tobias Perdahl
Medicinsk chef 

Doktor 24
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F örutom att det borde lig-
ga i varje organisations in-
tresse att värna om de an-
ställdas hälsa för att lyckas 
behålla personalen, finns 
det numera hårda lagkrav 

som arbetsgivare måste leva upp till vad 
gäller de ergonomiska förhållandena på 
arbetsplatsen. Arbetsmiljöverket ägnar 
stor uppmärksamhet åt dessa frågor och 
arbetsgivare kan få dryga böter om de 
bryter mot arbetsmiljöregler. 

I takt med att e-handeln ökar år för år, 
växer det upp allt fler lager där många 
repetitiva lyft sker manuellt. Det kan vara 
lätt att glömma att även lätta lyft belastar 
kroppen. Det är inte ovanligt att ett lyft 
på fem kilo utförs 300 gånger per dag. Då 
har kroppen belastats med 1,5 ton, vilket 
kan leda till både förslitningsskador och 
sjukskrivningar. 

    - Människan är inte outslitlig. Man 
måste ha lyftar för att behålla folk på ar-
betsplatsen istället för hemma och sju-
ka, detta blir allt tydligare nu när det är 
många som jobbar med plock och last i 
och med ökad e-handel. De lättare lyften 
under 10 kg kan vara farligare än de
tyngre lyften. Att lyften inte förefaller 
vara en ansträngning gör ofta att man 
inte tänker så noga på lyfttekniken, säger 
Svante Wibom, VD på Lifts All.

Lifts All etablerades 1994. Företaget 
erbjuder skräddarsydda ergonomiska 
lyfthjälpmedel för bland annat lager och 
industrier. Lyftverktygen klarar upp till 
400 kg. En av deras mest populära pro-
dukter för lagerhantering är Basic: ett er-
gonomiskt utformat vakuumverktyg som 
lyfter upp till 50 kilo. Basic är anpassad 
för både höger- och vänsterhänta, den är 
snabb och smidig och kan göra cirka 4-6 
lyft per minut. Att investera i en Basic 
eller ett annat skräddarsytt lyftverktyg 
innebär ofta en stor positiv förändring för 
både arbetsgivare och anställda. Förslit-
ningsskador minskar och personalen mår 
bättre, vilket i längden minskar kostnader 
för sjukskrivningar och rehabilitering.

    - Vi kan se en markant skillnad på 
vad produkterna används till över tid. 
Tidigare skaffade man lyfthjälpmedel för 
att lyfta det man inte orkade lyfta med 
mankraft. Nu köper man lyfthjälpmedel 
även för lyft på 3-5 kg, för även om det 
inte är tunga lyft så är det ergonomiskt 
dåligt för kroppen. Många stora företag 
har i sin policy att om man i sitt dagliga 
jobb lyfter mer än 3 kg ofta så ska det 
finnas en lyft, säger Svante. 

Lifts Alls senaste innovation är Speedy 
Picker, en arm som kan monteras på
en gaffeltruck för mobil varuhantering, 
som kommer att kunna förbättra arbets-
situationen på många lager och distribu-
tionscenter framöver. 

    - Speedy Picker har redan beställts 
i stort antal av ett par kunder trots att 
produkten ännu inte finns på marknaden. 
Våra produkter gör det möjligt att man 
oavsett kön eller ålder kan jobba med 
lagerhantering, vilket tidigare endast var 
ett jobb för unga starka män säger Kajsa 
Englund, marknadsansvarig på Lifts All.
Att skaffa en lyftlösning till företaget är 
en investering som lönar sig. 

    - I och med att stopp i produktionen 
minskar och kostnaderna för sjukskriv-
ningar blir lägre så är ett lyfthjälpmedel 
något som gynnar alla, säger Svante Wi-
bom, VD på Lifts All.

En trend som Svante beskriver är att fö-
retag har slutat att automatisera alltför 
många moment på distributionscentraler 
och inom packindustrin.
  
    – Det blir allt vanligare att kunderna 
går ifrån automatisering i de situationer 
där människan är oumbärlig, till exempel 
vid kontroller och okulärbesiktningar, 
situationer där robotar är lite dummare. 
Med rätt robot eller människa på rätt 

God ergonomi – ett lyft 
för varje arbetsplats

I takt med att webhandeln ökar ställs allt högre krav på distributörerna och dess anställda. Ett av de stora problemen 
inom e-handeln är många repetitiva lyft. Men att säkerställa god ergonomi för alla på arbetsplatsen är både 

lagstadgat och nödvändigt för att behålla personal.

plats blir det mer effektivt, då ökar man 
outputen mycket, säger han. 

Just kundanpassningen är viktig. Till dags 
dato har Lifts All tagit fram inte mindre 
än 5000 olika lösningar som tillgodosett 
kundernas specialbehov, oavsett miljö. 
Produkterna som designas och tillverkas 
in-house i Järfälla underlättar lyft för 
människor över hela världen.

Basic- 
Det multifunktionella 

lyftverktyget

 Basic är ett lyftverktyg som 
kan lyfta upp till 50 kilo

Lyftverktyget drivs av lufttryck 
på 6-7 bar

 Basic används ofta för t.ex. 
kartonger, säckar och paket

 Beroende på vad som ska lyf-
tas finns olika applikationer som 

enkelt kopplas på

 Med hjälp av en krok kan Basic 
även lyfta exempelvis väskor 

eller hinkar

 Både lager, distributionscentra-
ler och industrier använder sig 

av Basic

Svante Wibom,
VD på Lifts All
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Världens första 
printade kontor 

Tänk dig att kontorets möbler tillverkas hos er på arbetsplatsen. Ni får möbler utformade efter just era behov och knappt några 
transporter behövs. Det är så Plym ser att det går till inom en snar framtid när det gäller kontorsinredning.

V i ser att kunder hell-
re köper rättigheten 
till en möbelritning 
för sitt företag. Redan 
idag finns exempel på 
hur företag som kö-

per rättigheterna för en möbel som de 
producerar lokalt i exempelvis en CNC 
-maskin istället för beställa/frakta/impor-
tera standardmöbler från marknaden. Ett 
sådant exempel där 100 procent är köpta 
rättigheter är Greenpeaces huvudkontor i 
Islington, London, berättar Louise Plym, 
vd och grundare av Plym. 

    - Men även kontor vi designat så som 
Spotify Gaming är till 90% special ut-
vecklat för att endast existera där. Vi tar 
fram designen och har ett nära samarbete 
med konstruktören som skapar en STP fil 
från vår 3D ritning som sedan tas fram i 
maskiner lokalt. 

Nu ser Plym hur samma koncept kan ut-
vecklas ännu mer. Med dagens 3D-skri-
vare för olika material blir möblernas 
delar tillverkade på plats, redo att sättas 
samman. Möblerna kommer till dig - inte 
tvärtom. 

Plym arbetar med att utveckla unika 
design- och inredningskoncept för 
yteffektiva planritningar. De har 
under flera år ritat huvudkontor och 
butikskoncept åt såväl nationella 
som internationella framgångsrika 
varumärken och stora kedjor som t ex 
IKEA, Spotify, Castellum, Smarteyes, 
Fortnox och Svenssons i Lammhult.

    – När vi utformar designkoncept för 
våra kunder börjar vi med intervjuer för 
att kartlägga behov. Vi nästan flyttar in 
hos kunden. Designresearch om företa-
get är den större delen av vårt jobb och 
omfattar allt från geografisk placering 
till ljud- och ljusplan. Vi får bra koll på 
företagets funktioner, framgångsfaktorer 
såväl som framtidsplaner och kan därmed 
effektivt rita relevanta och hållbara kon-
cept för koncernen, säger Louise.

    – Vi får absolut inte göra vår grej, utan 
det handlar om att göra deras grej. Att 
utgå ifrån vad som gör företaget unik, 
poängterar Louise. Det är inte ovanligt 
att ett företag flyttar in i en lokal med en 
schablonmässigt ritad layout, där kontor 
och ytor skapats för att vilket företag som 
helst ska kunna flytta in, fortsätter hon.
När Plym jobbar med en kund förser de 
företaget med fortlöpande information 
och i såväl 2D som 3D, ibland är även 
kunden med och ritar om dem har pas-
sion och tid. 

Vi använder sedan våra 3D ritningar till 

att skapa och dela virtuella rundturer i 
film och VR. Kunder och deras anställda 
kan då besöka sitt framtida kontor och 
vända en eventuell oro till en upplevelse 
som är spännande och inspirerande.

    – Man måste tänka på att det inte 
bara är en fysisk flytt som ska ske, utan 
att det berör individer som behöver göra 
en mental flytt till det nya kontoret med, 
påpekar Louise.

Just nu arbetar Plym med många It fö-
retag och ser behovet av särskilt utfor-
made möbler för de behov som finns i 
IT-branschen.

    –Vi ritar de möbler som kunden be-

höver men som inte finns att tillgå. Vi är 
vana att rita kommersiella koncept där 
vi ritar det mesta från grunden. Därmed 
var steget inte stort för oss att även de-
signa unika möbler till kontor och sedan 
ta fram dem med CNC- och 3D-teknik. 
Tvärt om, för oss är det en självklarhet 
eftersom vi har bakgrund inom industri-
ell design och kontinuerligt jobbar med 
konstruktörer i våra projekt, säger Louise.

Nu blickar Plym framåt och in i framtiden 
kring inredningsdesign.

    – Idag kan vi skapa former som man 
tidigare bara kunde drömma om. Med 
3D-skrivare kan vi nu tillverka t ex fina 
ihåliga och skarvlösa former. Varje dag 

utvecklas tekniken och materialen för 
3D-utskrifter, menar Louise. Deras vision 
är att inreda ett helt kontor med möbler, 
skapade av CNC-maskiner och 3D-skri-
vare. Därmed söker Plym nu ett 3D-print 
företag att samarbeta med, ett företag att 
utföra testet på och tillsammans skapa 
världens första printade kontor.

Skribent: Anna Bjärenäs
(Plym hette tidigare Plym Projekt)

Spotify, huvudkontor, 
Urban Escape, Stockholm.

Ikea of Sweden, 
Produktutvecklingshuvudkontor, Älmhult.

VIDA, huvudkontor, Alvesta.
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Innovation måste vara en 
del av företagskulturen

A tt jobba med effektiva 
produktions- och au-
tomationsprocesser är 
inte längre något nytt. 
Det har länge funnits 
effektiva arbetssätt 

som Lean och Industri 4.0. För att vara 
konkurrenskraftig räcker dock inte detta 
längre. 

    – Är du inte Lean så är du inte relevant 
för kunden, så utöver våra effektiva ar-
betssätt präglas vår företagskultur av att 
ständigt utmana och ifrågasätta invanda 
mönster och sanningar för att därigenom 
utvecklas och skapa mervärde till våra 
kunder, berättar Mattias Lindhe, VD på 
Orbit One, som är en av Skandinaviens 
största kontraktstillverkare.

Kontraktstillverkning, eller EMS (Electro-
nic Manufacturing Services) är en bransch 
som varit relativt statisk. Branschen har 
funnits i 60 år och vuxit genom att man 
breddat portföljen med tjänster. Kunden 
styr marknaden och kunden äger pro-
dukterna.

    – Vi äger inga egna produkter. Orbit 
One skräddarsyr optimerade och hållba-

ra lösningar för hela värdekedjan. Från 
konstruktion, prototyp, inköp, tillverk-
ning och test till logistik och eftermark-
nadstjänster. Kunderna är produktägande 
företag som inte vill eller kan ha egen 
tillverkningskapacitet, berättar Mattias.

Innovation har tidigare styrts av paradig-
men att man måste äga produkten, något 
som Orbit One vill ändra på. 

    – Vår utmaning är att få ihop klassisk 
tillverkningsfilosofi med innovation. Vi 
jobbar med helt autonoma och målstyr-
da arbetsgrupper. Det innebär att du ger 
teamen tydliga mål och resurser för att 
lösa en uppgift, sedan löser de uppgiften 
själva. Det ger ett stort mått av självstän-
dighet och frihet i grupperna, vilket i 
sin tur gynnar det innovativa klimatet, 
säger Mattias.

För att effektivisera arbetssättet ännu mer 
använder man digital målstyrning av hela 
tillverkningsprocessen. 

    – Vi har skapat ett spindelnät med 
en kombination av klassiska mål- och 
självstyrande grupper och en overlay av 
digital transparens. Allt från produktions-

  Lean och Industri 4.0 i all ära, men från att ha varit nyskapande tankegångar är det i dag en självklarhet. Istället är det innovationskraft 
som skapar vinnarna och det handlar om att skapa en företagskultur som genomsyras av initiativkraft, engagemang, och kreativitet. 

planer och tillverkningsunderlag till re-
sultatplanering presenteras digitalt. För 
att bli riktigt vassa på detta beslöt vi att 
skapa en IT-avdelning i världsklass som 
nu utvecklar alla system för detta själva. 
Det är ett väldigt kostnadseffektivt sätt 
att jobba. Genom digitaliseringen kan vi 
vara transparenta mot både medarbetare 
och kunder. Våra kunder kan till exempel 
följa tillverkningen av deras produkter 
on line via säkra uppkopplingar, berättar 
Mattias.

I sin strävan att utmana och skapa mer-
värde startade Orbit One 2019 upp pro-
jektet Orbit X tillsammans med professor 
Tobias Larsson vid Blekinge Tekniska 
Högskola. 

    – Att bli riktigt innovativ handlar inte 
bara om att göra saker på ett helt nytt 
sätt utan att förändra hela företagskultu-
ren. Organisationen måste skapa tid och 
möjlighet att vara innovativ och tänka 
på nya sätt och att våga göra detta. Vi 
har på tre månader jobbat med fyra team 
med representanter från alla enheter, två 
svenska, ett polskt och ett ryskt team. 
Målet med projektet är att komma fram 
med helt nya idéer som skapar mervär-

de, berättar professor Tobias Larsson vid 
BTH. Samtidigt som vi lär organisationen 
att samtidigt jobba ambidextriöst eller 
på två täter; dagligt och operativt paral-
lellt med att man jobbar strategiskt och 
långsiktigt.

Resultaten måste vara värdeskapande och 
kan till exempel vara både nya affärsom-
råden, processer eller tjänster. 

    – Vår roll är att bidra med kunskap, 
coachning och arbetsmetodiker utveck-
lade på BTH. En innovativ företagskultur 
ger positiva och engagerade medarbetare 
som kan fokusera på värdeskapande och 
intäktsförbättringar som i slutändan ger 
högre konkurrenskraft. De innovativa 
företagen är framtidens vinnare, men det 
krävs ett långsiktigt strategiskt tänkande 
som genomsyrar hela företaget. Inspira-
tion, resurser och tålamod är viktigt men 
viktigast av allt är tydlig vilja, riktning 
och mål och det har Orbit One satt, av-
slutar Tobias Larsson.

Om Orbit One:

Orbit One Group är en av Skandi-
naviens största kontraktstillverkare 
av elektronik och elektromekanik. 
Orbit One skräddarsyr, tillsammans 
med produktägaren, optimerade 
och hållbara lösningar för hela vär-
dekedjan. Från konstruktion, proto-
typ, inköp, tillverkning och test till 
logistik och eftermarknadstjänster. 
Företaget är internationellt verk-
samt med fyra tillverkningsenheter 
i Sverige, Ryssland och Polen. I Sve-
rige finns enheterna i Ronneby och 
Stockholm. Orbit Onekoncernen 
har idag runt 700 anställda och om-
sätter cirka 1 miljard SEK. Orbit One 
ägs av medlemmar i ledning och 
styrelse vilket ger korta och snabba 
beslutsvägar.
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 Innovativt vårdbolag ger 
nöjdare patienter

 Att bygga en innovativ organisation från grunden i en traditionell bransch är en utmaning. Ryggkirurgiskt centrum 
berättar om att bygga en transparent organisation och om att bli en av Sveriges största i sitt slag.

R
yggkirurgiskt centrum startade verksamheten den 
1 mars 2017, då med fyra kirurger initialt och en 
narkosläkare. Samtliga anställda hade minst 20 års 
erfarenhet inom sjukvård. Målet var att skapa en ny 
klinik där man fick vara med och påverka hur man 
skulle organisera sig och hur man skulle jobba. 

    - Vi uppmuntrade alla från dag ett att vara innovativa och förbättra 
flöden, förbättra för patienten och arbetsplatsen. Det gjorde att alla 
vi nyanställde bubblade av positiv energi och medförde en vilja av att 
förbättra organisationen, minska dubbelarbete, förbättra patientsäker-
heten och så vidare, berättar VD Per Svedmark.

    - Nytänkande är ledordet i vår verksamhet. Vi jobbar hela tiden med 
nya initiativ och PDSA-cykler där vi prövar i mindre skala först och 
sedan, om det funkar, så applicerar man det rakt ut i organisationen, 
säger han.

Idag är man nästan 60 anställda, bland dem 8 kirurger, och efterfrågan 
är ständigt ökande från hela landet. Ryggkirurgiskt Centrum är nu en 
av Sveriges största ryggkirurgiska kliniker. En av nycklarna till fram-
gången ligger i att förutom att man arbetar innovativt även använder 
digitala stödsystem för medarbetare och patienter. 

    -Vi har sedan start haft en sjuksköterska som har till huvuduppgift 
att bedriva utveckling och säkerställa kvalitetsarbetet.

 - Till stöd har vi utvecklat olika verktyg så att vi kvalitativt kan mäta 
komplikationer online. Vi har kopplat samman alla datasystem och har 
en stor databas där vi kan plocka information och KPI:er ifrån säger 
Helene som arbetar som kvalitetsutvecklare på RKC. 

Ett led i digitaliseringen är att man inte har införskaffat TV-apparater 
vid patienternas vårdplatser, utan alla får låna varsin Ipad. 

    - Vår ambition är att aktivt erbjuda patienterna moderna lösningar 
och arbeta för bra val för miljön med applikationer och möjlighet till 
digifysiska besök via videochatt. 

Med hjälp av en av våra applikationer kan patienterna registrera sin 
smärta före och efter sin smärtlindring. På så vis får patientens sjukskö-
terska direkt information om huruvida smärtlindringen är tillräcklig. 
I kombination med att patienten  sköter sin egen smärtlindring sk 
PCOA  kan patienten justera smärtbehandlingen efter operationen 
så att den är optimal inför hemgång, vilket ger en ökad trygghet och 
kunskap för patienten. En annan innovativ lösning är samarbetet med 
Frisq Care, där de som ska opereras får information via en app tex om 
vilket ingrepp som de ska genomgå, sitt vårdförlopp samt planeringen 
för eftervården där appen används för rehabilitering. Patienterna blir 

påminda om att de måste göra sina övningar 
och även ange sin smärta.

    - Vi tror på den informerade patienten, dvs 
ju mer informerad de är innan operation desto 
bättre blir återhämtningen och slutresultat 
för patienten. 

    - Vi försöker vara transparenta och varje 
vecka skickar vi ut information om produk-
tion och produktivitet på alla enheter, vilka 
komplikationer som uppstått. Varje medar-
betare får tillgång till detta. Därefter har vi 
en genomgång inför arbetets start på måndag 
morgon, berättar enhetschefen Anna.

    – Vi har haft en starkt tillväxt från start. 
Ju fler vi opererar desto fler vill komma till 
oss. Vårt mål är att vara en klinik som inte 
bara producerar utan vi vill bidra med vård-
utveckling, utbildning och forskning. De flesta 
läkare är också är forskare och disputerade. Vi 
bedriver flertalet forskningsprojekt på kliniken 
där vi samarbetar med olika universitet. Vi 
utbildar också sjuksköterskor, kiropraktorer 

och läkare då vi tycker det är viktigt att vi 
bidrar till den övriga sjukvården, säger Per.

    - När patienten går härifrån efter en utred-
ning har man ofta en operationstid inbokad 
inom en månad. De flesta blir färdiga för ope-
ration på ett besök, säger Fredrik.

Corona förändrade världen på en vecka och 
under rådande läge har vi snabbt agerat och 
följer utvecklingen kring covid-19. Då vi har 
en organisation som uppmanar till att utveckla 
verksamheten kontinuerligt så är det naturligt 
att vi skickar personal för att hjälpa till tex 
med uppbyggnationen av Älvsjös mässhallar 
som skall användas för Covidvård. Några skall 
utbildas och stötta upp vården på de olika 
akutsjukhusen. Vi ser tydligt nu att vi är ett 
team som snabbt kan hantera förändringar och 
anpassa sig till varje ny situation. En verksam-
het som är solidarisk och samtidigt är oerhört 
flexibel. Det är beundransvärt, säger Per. 
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V
år Gård Saltsjöbaden 
har en lång historia 
som mötesplats, där 
en stark inkluderande 
företagskultur vuxit 
fram. Här värderas 

omtanke och engagemang och man job-
bar gemensamt på ett hållbart sätt där 
alla får vara med. Det skapar glädje och 
innovationslusta hos medarbetarna som 
får vara med och påverka.  

    - Vi jobbar hela tiden med nya koncept 
och vinklingar som involverar vårt när-
område. Vi har tidigare inte haft öppet så 
mycket på helgerna, men nu jobbar vi för 
att skapa en annan typ av destination, där 
även privata möten ryms. Det handlar om 
att attrahera både privat och konferens, 
berättar Linda Wallin på Vår Gård.

Frida Jannesson berättar att man på Vår 
Gård jobbar i ett team med högt i tak 
där man snabbt kan ändra kurs efter om-
ständigheterna. Flexibiliteten och den 
innovativa företagskulturen kommer väl 
till pass i tider då många traditionella 
affärsidéer sätts på prov. 

    - Vi har stor frihet att komma med idéer 
och skapa saker tillsammans på Vår Gård. 
Vi har en väldigt innovativ företagskultur 
och vem som helst i gruppen kan få en 
idé och den välkomnas. Rimmar idén 
med framtidsvisionen och med hållbar-
hetstänket så sjösätts den. Vi tar emot 
idéer både internt och externt ifrån, vår 
utveckling sker i samspel med omgivning 
och gäster. Kärnan i företagskulturen är 
ett stort fokus på innovation och nyska-
pande, säger hon.
 
Den flexibla företagskulturen gör att man 
kan vara öppna för förändring när vill-
koren förändras. Just nu kan kunderna 
till exempel beställa hela menyn som ta-
ke-away och den som vill kan komma och 
jobba från hotellets konferensrum. Vår 
Gård bjuder på WiFi för de som behöver 
ett avskilt rum att jobba i.

Just nu blåser förändringens vindar över 
Vår Gård och nya koncept gör sällskap 
med nya tillbyggnader och restaurang-
lokaler. Nytänkandet har också lett till 
att man tillsammans med andra lokala 
näringsidkare skapat initiativet Desti-
nation Saltsjöbaden. 

    – Destination Saltsjöbaden är något 
vi hoppas och tror kommer att leva kvar 
i framtiden. Vi måste tänka innovativt 
och över företagsgränser. Alla företag 
i Saltsjöbaden ska kunna ge och ta av 
varandra, hjälpa varandra och bidra med 
vad de kan, för att göra Saltsjöbaden till 
en attraktiv destination, berättar Linda. 
Hållbarhetsfokus är ett annat utmärkan-

 Gemenskap och innovation 
på Vår Gård

Vår Gård är mer än ett hotell, det är en känsla och en upplevelse, en övertygelse och en ambitiös inställning till en hållbar livsstil. 
Här lever man som man lär och välkomnar alla till den rogivande oasen vid havet.

de drag i Vår Gårds företagskultur. Det 
långsiktiga med miljö och människa i 
centrum märks i allt från restaurang till 
hotell och konferens. 

    - Vi har ställt om hela vår meny till 
säsongsvaror och närodlat. Det finns en 
stolthet i att kunna säga det och att vi 
faktiskt lever som vi lär och bara ser-
verar det som finns lokalt för säsongen, 
berättar Linda.

Man har även skapat ett helt koncept 
kring No waste-middagar. 
    - Vi lagar en lyxig avsmakningsmeny 

på råvaror som annars skulle ha slängts. 
Det har blivit en jättesuccé och är alltid 
slutsålt. Inte ens kockarna vet förrän da-
gen innan vad de kommer att ha att jobba 
med. Kockarna som presenterar menyn 
för gästerna tipsar också om hur man 
kan tänka hemma för att ta vara på mat 
istället för att slänga den, berättar Frida.

Hållbarhet kombineras på Vår Gård med 
ett stort hälsofokus. Såväl kropp som själ 
mår bra efter ett besök här. Mängder av 
olika träningsformer är tillgängliga och 
snart öppnar man en ny typ av gym. Just 
nu står lunchträning utomhus på agendan 

när många vill vara ute i vårsolen. Efter 
träningen passar det utmärkt med lunch 
i Vår Gårds trevliga restaurang för att 
ladda upp med ny energi. Linda och Frida 
hälsar alla hjärtligt välkomna.

Kadi Upmark, 
VD Vårgård
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3D-tekniken ger stor
vinning för industrin 

Specialritade verktyg, kortare ledtider och bättre arbetsmiljö är några av de stora
fördelar industrin erfar med Additiv tillverkning, så kallad 3D-printing. Tekniken är relativt ny och än finns stora vinster att göra.

3 D-tekniken har vuxit lavinar-
tat och numera arbetar i stort 
sett alla stora industriföretag i 
Sverige med den nya tekniken 
på olika sätt. På senare år har 
de flesta verksamheterna gått 

från att försiktigt testa sig fram till att 
nu använda 3D-skrivare i verksamheten 
som produktionsverktyg. De senaste årens 
utveckling har gjort att många företag 
använder sig av tekniken för att printa
verktyg till den egna produktionslinjen. 
Man har exempelvis upptäckt fördelarna 
med att 3D-printa i komposit med kol-
fiberförstärkningar, vilket gör att man 
bibehåller hållfastheten men uppnår att 
vikten på det man printar blir betydligt 
lägre än om man producerar traditionellt i
metall. Kvaliteten blir så hög att man kan 
göra skräddarsydda verktyg som under-
lättar jobbet för de anställda.

    - En av fördelarna är att vikten mins-
kar väsentligt genom att man tillverkar 
verktyg i komposit istället för i metall, det 
kan handla om att gå från 12 kg till 600 
gram. Funktionen är densamma, men det
är  arbetsmiljömässigt  mycket  bättre  för
de  som  ska  flytta runt verktygen. Att 
kunna byta metall mot komposit är den 
största fördelen med de maskiner vi säljer, 
säger Patrik Rosén på 3DVerkstan.

En annan stor vinning för företagen är 
stora kostnadsbesparingar, då det i många 
fall hade varit väldigt dyrt att tillverka 
dessa verktyg på ett traditionellt sätt. På 
många håll har företag kunnat ta hem 
produktionen och producera lokalt med 
hjälp av 3D-printers, vilket öppnar upp 
möjligheten att kunna tillverka egna verk-
tyg istället för att vänta i flera veckor på 
att få dem frästa och levererade. Genom 

att få fram en reservdel eller ett verk-
tyg direkt, kan man undvika kostsamma 
driftstopp, och samtidigt i ett hållbarhets-
perspektiv minska transporter. Investe-
ringen  av  en  3D-skrivare  betalar  sig  
ibland redan efter 3-6 månader beroende 
på applikation, enligt Patrik.

För att ta fram nya eller otillgängliga 
reservdelar som saknar ritningar, kan 
man dessutom med hjälp av 3D-scanners 
omvandla fysiska objekt till digitala filer 
och sedan 3D-printa dessa, detta finns 
exempel på inom järnväg och transport. 
3D-scanners fyller även funktionen att 
verifiera och kontrollera delar. 

Branschen utvecklas ständigt och ett stort 
fokus ligger på att ständigt ta fram nya 
material för alla typer av applikationer 
med specifika krav till kritiska industrier 
såsom flyg.

    - Det öppnas upp enorma möjligheter 
om man använder tekniken på rätt sätt, 
säger Patrik. Kvaliteten på maskinerna har 
på bara några år gått upp väldigt mycket, 
vilket gör att de är enkla att hantera och 
serva. Tekniken blir mer och mer auto-
matiserad och med lättanvänd mjukvara.
Vissa 3D-skrivarlösningar är numera 
kopplade till AI-baserade system som gör 
att de blir självlärande. Kombinationen 
av driftsäkra maskiner och att det har 
kommit ut många fler intressanta material 
de senaste åren såsom elektriskt ledande 
och isolerande material gör 3D-tekniken 
mer aktuell än någonsin, säger Patrik.
3DVerkstan som är baserat i Stockholm, 

har vuxit från två till 20 personer på fyra 
år, vilket säger något om såväl branschens 
tillväxt som företagets förmåga att leve-
rera rätt sak i helt rätt tid. Förutom att 
man erbjuder högkvalitativ hårdvara och 
ett noga utvalt sortiment av produkter,
besitter man även en bred kunskap om 
hur processer måste förändras på före-
tagen så att kunden får ut så mycket som 
möjligt av 3D-tekniken i sin verksamhet.
Tillsammans med över 60 återförsäljare 
och ett globalt kundregister, utmanar och 
utvecklar man dagens 3D-printtekniker 
och användningsområden och har som 
filosofi att göra additiv tillverkning till 
den mest värdebringande tekniken det 
här århundradet. 

3DVerkstan är också en starkt drivande 
kraft för additiv tillverkning i Sverige och 
Norden, med ett stort nätverk och många 
samarbeten. Med hjälp av just nätver-
kande inom branschen kunde de med 
det nyligen uppmärksammade intiativet 
faceshield.nu, möjliggöra för hela världen 
att 3D-printa visir till sjukvården och 
samtidigt få fler att inse värdet med att 
snabbt kunna ta fram produkter där de 
behövs mest akut.

        
        3DVerkstan.se

Patrik Rosén -
Sales Manager & Application Engineer

på 3DVerkstan

3D-printade delar i komposit istället för metall hos finska Wärtsilä
www.markforged.com/case-studies/wartsila

 Bild nere t.v: 
Initiativet #3DVFaceShield

med design från 3DVerkstan av
provisoriska skyddsvisir till vården.

faceshield.nu
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Går det att bygga ett välmående företag med glädje som mått på framgång och där resan i sig är viktigare än målet? Jobylon 
berättar om sin framgångssaga där människan står i centrum.

 Företagande med lyckliga människor 
som nyckeln till framgång

J
obylon startades i nuvarande 
form 2014 och utvecklar en 
mjukvara som förenklar rekryte-
ringsprocessen, ett rekryterings-
verktyg. Med inställningen att 
det är resan i sig     som är det 

intressanta och att det både är välmåendet 
och gemenskapen i teamet som räknas 
som framgång, har man skapat en unik 
företagskultur, som även går igen i hur 
man jobbar med kunderna och som i sig 
resulterat i en stark tillväxt och väldigt 
hög kundnöjdhet. Idag arbetar man med 
större arbetsgivare såsom Scandic Hotels, 
Schibsted och Coop.
 
    - Vi har jobbat hårt för att Jobylon 
ska vara vad det är idag genom många 
misslyckanden och nya försök. Från bör-
jan var vi ett säljdrivet företag, bra på att 
sälja in produkten, men mindre bra på 
produktfokus och långsiktighet. Vi lärde 
oss mycket om rekryteringsbranschen och 
tech under dessa år men framförallt hur vi 
tillsammans bygger ett företag och skapar 
en kultur där individen alltid kommer först 
och mår bra, där vi jobbar med kundvård 
istället för sälj. Vi gjorde en stor omstart, 
från 13 personer ner till 2 och sen kom 
vi igen och är nu 20, berättar Aref Abedi, 
VD på Jobylon.
 
Om du itererar tillräckligt många gånger 
så bör du lyckas någon gång, annars är det 
inte vettigt att fortsätta. De flesta start-
ups lyckas inte leva kvar och det var den 
tanken som fick Jobylon att slå in på vägen 
med glädjen som ledstjärna,och att det 
är teamet och hur man trivs som betyder 
något på riktigt.
 
    - Vad är poängen att göra något om vi 
inte gör något som vi brinner för samti-
digt som vi skapar värde och på så sätt 
även glädje åt våra kunder? På Jobylon 
arbetar vi inte mot ett fast mål utan resan 
är mer intressant än målet i sig. Målen är 
som milstolpar, du når en och fortsätter 
mot nästa. Resan är i sig otroligt viktig, 

säger Aref.
Denna inställning manifesteras på olika 
sätt i företagskulturen och internt pra-
tar man mycket om de tre värderingarna 
“passion for product”, “passion for people” 
och “passion for business”. Hur gör man 
då för att rent konkret få in dessa värde-
ringar i den dagliga verksamheten och i 
medarbetarnas vardag?
 
    - Ett exempel är att vi har en happiness 
tax på alla intäkter. En “glädjeskatt” där 
pengarna hamnar i en pott och varje fre-
dag när vi har en wrap up av veckan får 
de som vill presentera en idé som de vill 
genomföra tillsammans med teamet. Om 
minst 50 procent av medarbetarna röstar 
ja så genomför vi den aktiviteten ifall det 

ryms inom budgeten. Det kan vara allt 
från ballongflygning till en ny lyxigare 
kaffemaskin, säger Aref.
 Flexibilitet är en annan nyckelfaktor för 
medarbetarnas välbefinnande. Några an-
ställda är även digitala nomader och jobbar 
därifrån de har lust i världen.
 
    - Det är flexibelt, bara man är kreativ nog 
och har motivation att jobba på det sättet. 
De digitala nomader vi har i företaget reser 
runt och ringer in och kommer hem ett 
par gånger om året. Bara man har dator 
och telefon kan man göra sitt jobb. Mår de 
bäst av att arbeta på Bali eller från transi-
biriska järnvägen så är det en självklarhet 
för oss att möjliggöra det. Detta har ökat 
glädjen och därmed produktiviteten hos 
medarbetarna, menar Aref.
 
Utöver den personliga flexibiliteten har Jo-
bylon även en årlig J-cation då man väljer 
en destination utanför Sverige, hyr ett stort 
hus och flyger dit hela företaget under 1 
vecka och jobbar därifrån, på så sätt får 
man med tid för samvaro och att upp-
täcka omgivningarna tillsammans. Man 
har även tagit fram ett passion grant, ett 
utvecklingsbidrag där man får en summa 
om året till att göra något utvecklande. Det 
kan vara att koda, spela ett instrument 
eller lära sig ett nytt språk.
 
En gång i månaden har man 1on1’s där 
cheferna sitter ner med varje medarbetare 
minst en gång i månaden. I detta samtal 

fokuserar man på välmående och utveck-
ling och den stående första frågan som 
inleder mötet är “how’s life?” och vad man 
tillsammans kan göra bättre. Detta skapar 
ett utrymme för feedback åt båda håll. Aref 
berättar att det är många gånger i dessa 
forum som dessa happiness-initiativ föds.
 
    - Vad allt detta betytt för oss i slutändan 
är att jag är otroligt stolt idag, inte över 
vad bolaget åstadkommit, utan över den 
kultur vi har och över dessa 20 individer. 
Varje person hoppas jag känner att de har 
en möjlighet att påverka och bidra. Vi har 
skapat en miljö där vi kan göra det vi vill, 
inte bara det vi bör. Det gör att vi blir 
mindre stressade och känner oss trygga 
på vår egen resa, det vi vill och tror på, 
säger han.
 
Tankesättet enjoy the present, att njuta av 
nuet och inte längta för mycket efter det 
som händer imorgon är saker man pratar 
om ofta i ledningsteamet, på luncher och 
workshops. Utmaningen nu är att bibehålla 
denna miljö med människan i fokus även 
i takt med att man växer.
 
    - Vi är och ska förbli ett hälsosamt bolag 
där alla vågar säga det de tycker. Happi-
ness handlar om att skapa ett utrymme 
där varje person kan växa och kan nyttja 
sin potential, avslutar Aref.

Aref Abedi, 
VD på Jobylon.
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Näringslivets 
Michelle Obama!
Med sin dedikation och tro på människans kraft till 
förändring förs tankarna osökt till Michelle Obama: 
en stark förebild och världsmedborgare. På samma 
sätt lyckas Helena Ståhl förena yrkes- och familjeliv.

       tt våga gå sin egen väg & bryta normer 
          är ovanligt i dagens affärsvärld. Vägen 
till framgång kan se olika ut, liksom sättet att 
mäta framgång. Skulle fler entreprenörer 
lyckas om de vågade satsa på sin dröm, 
utan hänsyn till normer och oskrivna regler? 

Ledarskapsutveckling med garanterad ROI 
och mätbar måluppfyllelse är precis vad 
Ståhl & Partners skapat i 20 år. Genom sitt 
djupgående engagemang i människorna de 
möter blir det omöjliga möjligt för både 
företag och individer världen över. Alla 
verktyg som används i utbildningarna är 
unika för Ståhl & Partners och skräddarsys 
för varje kund. I princip 100% når sina mål 
efter att de genomgått den egendesignade 
7-stegsprocessen. Lovorden om de pedago-
giska och engagerade metoderna känner 
inga gränser. Helena Ståhl, grundare och 
tränare, berättar om hur de lyckats genom 
att använda sin inre moraliska kompass 
snarare än vedertagna normer. 

- När jag startade mitt bolag för 20 år sedan 
så funderade jag mycket på hur jag skulle

mäta framgång. Jag ville göra skillnad för de 
människor jag är med; familj, vänner och 
kunder. Inte bara vara finansiellt rik, berömd 
eller vinna priser. För att lyckas med det 
behöver jag leva ett liv jag trivs med. Så jag 
bestämde mig för att mäta framgång genom 
en work-life-balance metod.

Och Helena lyckades! Att bryta konventioner 
och helt enkelt bestämma en egen definition 
av framgång är ett första steg, säger Helena 
Ståhl, VD på Ståhl & Partners.

Tron på människors godhet och förmågan 
att vara rak och tydlig är en ledstjärna som 
präglar verksamheten. Kunderna upplever 
det som en generositet utöver det vanliga 
och en oändlig vilja att verkligen förändra, att 
göra skillnad. Helena drivs av en stark över- 
tygelse om människans förmåga till utveck-
ling och har det som grund för affärerna.

- Jag tror inte att en person kan förändra allt 
men att ALLA kan göra något för någon och 
om vi alla gjorde det skulle vår värld se 
annorlunda ut, avslutar hon.

FA K TA  O M  S T Å H L  &  PA R T N E R S :   

• Levererar skräddarsydda utbildningar för

   nyckelpersoner på företag i hela världen.  

• Arbetar i processer över tid och mäter 

   ”Return On Investment”.  

• Samarbeten med företag som bl.a 

   Sandvik, NASDAQ, Nordic Choice, ICA, 

   Försvaret är i snitt 4-5 år   

• Har idag kunder i över 20 länder.

8 SNABBA FRÅN HELENA STÅHL:  
1. Jag har sett till att bli riktigt duktig på det 
jag gör. Det jag kan - DET ska jag vara bäst på!    
2. Allt som jag inte kan delegerar jag till andra 
som är mycket bättre än jag.   
3. Vi ligger alltid steget före våra kunder. Jag 
läser massor med forskning och undersökningar, 
reser mycket och talar med många.   
4.  Vi vågar tacka nej. Vi tar inte vilka uppdrag 
som helst - bara de som är lika engagerade för 
att utvecklas som vi är.   
5. Vi bevakar inte konkurrenter - istället bjuder 
vi in till samarbete och är generösa med vår 
kunskap.   
6. Jag tar hand om våra anställda och ger dem 
uppdrag som de kan växa och utvecklas inom.   
7. Vi mäter allt! Ett tecken på att vi lyckas är att 
våra kunder lyckas och kan mäta det.   
8. Mitt personliga mål är inte bara god lönsam-
het. Jag vill att mina barn ska vara stolta över 
mig - som människa. 

          I min värld, där kompetens är en tydlig 

konkurrensfördel, har Helena Ståhl ALLTID delat 

med sig av alla sina verktyg generöst utan 

förbehåll. Hennes metod går ut på att kunskap 

och kompetens ska delas. Att framtiden kommer 

att bli transparent och att de som delar vinner 

och de som håller på sitt förlorar är slående för 

hennes sätt att tänka. 

Helena och S&P ser världen annorlunda: De utgår 

från att skapa något gott, en person och ett 

företag i taget. De gör det genom att utmana 

med syfte att utveckla och göra bättre. Inte 

provocera. De lär oss att bli ’ASSERTIVE’.”

Maria Lagerstam, Nordisk HR Direktör McDonalds

          Ståhl & Partners kombinerar en holistisk 

syn med tydliga och mätbara KPI:er och ROI så 

vi som kund kan mäta utfallet på vår investering 

i träning och utveckling. Jag arbetar över hela 

Europa och påstår att det är högst ovanligt och 

väldigt innovativt! De olika tränarna från Ståhl & 

Partners adderar värde till oss som kund på olika 

sätt och Helena är 100 % engagerad i varje 

uppdrag utan prestige och ändå är hon en 

auktoritet och föredöme som andra vill arbeta 

med och för: Ett modernt och framåtriktat sätt 

att leda ett företag på.” 

Michael Lugez, General Manager Sweden for BMS

          När vi kommer in på ett nytt uppdrag har 

Helena redan hållit kontakten med kunden länge. 

Hon förstår kundens behov direkt och skapar 

innovativt en lösning som varken kunden själv 

eller konkurrenter kan tillhandahålla. Helenas 

förmåga att skräddarsy ett koncept utifrån 

kundens behov är makalöst.” 

Fredrik Dolk, Ståhl & Partners tränare och skåde-

spelare

          Ståhl & Partners bryter allt vad "klassisk" företagsamhet är. 

Genom täta relationer och ett modernt tillvägagångssätt skapas 

affärer som nästan känns omöjliga. Att slå sig in i en mansdominerad 

värld och skapa förutsättningar för sig själv påvisar en extremt 

stark och innovativ produkt, där kunderna blir mycket nöjda och vill 

ha mer hjälp. Helena är en stark och karismatisk världsmedborgare 

som uppfyller, tror det eller ej, allt hon utlovar. Helena bryter ny 

mark och utmanar den konventionella företagsvärlden.”  

Markus Lindqvist, Redovisningschef S&P 

          Ståhl & Partners arbetar på ett nytt och 

innovativt sätt som jag inte gjort i någon av mina 

tidigare anställningar i mer traditionella företag. 

Hon rekryterar de bästa i olika områden och kan 

på det sättet ta sig an stora uppdrag som annars 

bara jättar på marknaden kan göra. När vi skulle 

börja vårt samarbete sa Helena: ’Vi gör en 

jobbresa tillsammans så ser vi om vi trivs och 

fungerar ihop’. En genial idé att rekrytera på!”

Kerstin Wallentin, f.d avdelningschef kommunika-

tion på Systembolaget som nu arbetar som 

tränare på Ståhl & Partners

          Definitionen av innovation för mig är att ligga steget 

före och Ståhl & Partners ligger ALLTID steget före! Helena 

utvecklar hela tiden affärsmodellen för att den ska passa den 

framtida marknaden. T.ex. utvecklade hon en vlogg för att 

marknadsföra Ståhl & Partners istället för ett reklamutskick. 

Hon har ett ENORMT nätverk av människor i olika åldrar, 

bakgrund, yrken och kulturer. Dessutom är hon mentor till 

många ungdomar och barn med ett genuint intresse för hur 

unga tänker. Kanske är det därför Helena inte åldras!” 

Malin Persson, CEO för Adecco

A

VA R  F Ö R E  A L L A  A N D R A :

” PAY  I T  F O R WA R D ” :

H A  1 0 0 %  E N G A G E M A N G  +  0 %  P R E S T I G E :

S Ä L J  I N T E  S TA N DA R D L Ö S N I N G A R :

          Vår mamma har en stor förmåga 

att snabbt ställa om när det behövs. 

Nu i och med den rådande krisen med 

Covid-19 är det inget snack om att 

avbryta något. Istället omgrupperar hon 

och förändrar efter läget. Nu gör hon tex 

om alla träningar till ett digitalt format. 

Hon utvecklar nya koncept som kunder 

kommer behöva i snar framtid för att få 

upp produktion, motivation & lönsamhet. 

Hanna och Fanny, Helena Ståhls döttrar

O M G R U P P E R A  V I D  K R I S :

R E K R Y T E R A  B A R A  D E  B Ä S TA :

VA R  M O D I G ! :
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inga gränser. Helena Ståhl, grundare och 
tränare, berättar om hur de lyckats genom 
att använda sin inre moraliska kompass 
snarare än vedertagna normer. 
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präglar verksamheten. Kunderna upplever 
det som en generositet utöver det vanliga 
och en oändlig vilja att verkligen förändra, att 
göra skillnad. Helena drivs av en stark över- 
tygelse om människans förmåga till utveck-
ling och har det som grund för affärerna.

- Jag tror inte att en person kan förändra allt 
men att ALLA kan göra något för någon och 
om vi alla gjorde det skulle vår värld se 
annorlunda ut, avslutar hon.

FA K TA  O M  S T Å H L  &  PA R T N E R S :   

• Levererar skräddarsydda utbildningar för

   nyckelpersoner på företag i hela världen.  

• Arbetar i processer över tid och mäter 

   ”Return On Investment”.  

• Samarbeten med företag som bl.a 

   Sandvik, NASDAQ, Nordic Choice, ICA, 

   Försvaret är i snitt 4-5 år   

• Har idag kunder i över 20 länder.
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2. Allt som jag inte kan delegerar jag till andra 
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reser mycket och talar med många.   
4.  Vi vågar tacka nej. Vi tar inte vilka uppdrag 
som helst - bara de som är lika engagerade för 
att utvecklas som vi är.   
5. Vi bevakar inte konkurrenter - istället bjuder 
vi in till samarbete och är generösa med vår 
kunskap.   
6. Jag tar hand om våra anställda och ger dem 
uppdrag som de kan växa och utvecklas inom.   
7. Vi mäter allt! Ett tecken på att vi lyckas är att 
våra kunder lyckas och kan mäta det.   
8. Mitt personliga mål är inte bara god lönsam-
het. Jag vill att mina barn ska vara stolta över 
mig - som människa. 

          I min värld, där kompetens är en tydlig 

konkurrensfördel, har Helena Ståhl ALLTID delat 
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förbehåll. Hennes metod går ut på att kunskap 

och kompetens ska delas. Att framtiden kommer 

att bli transparent och att de som delar vinner 

och de som håller på sitt förlorar är slående för 

hennes sätt att tänka. 
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provocera. De lär oss att bli ’ASSERTIVE’.”

Maria Lagerstam, Nordisk HR Direktör McDonalds

          Ståhl & Partners kombinerar en holistisk 
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Europa och påstår att det är högst ovanligt och 

väldigt innovativt! De olika tränarna från Ståhl & 

Partners adderar värde till oss som kund på olika 

sätt och Helena är 100 % engagerad i varje 

uppdrag utan prestige och ändå är hon en 

auktoritet och föredöme som andra vill arbeta 

med och för: Ett modernt och framåtriktat sätt 

att leda ett företag på.” 

Michael Lugez, General Manager Sweden for BMS

          När vi kommer in på ett nytt uppdrag har 

Helena redan hållit kontakten med kunden länge. 

Hon förstår kundens behov direkt och skapar 

innovativt en lösning som varken kunden själv 

eller konkurrenter kan tillhandahålla. Helenas 

förmåga att skräddarsy ett koncept utifrån 

kundens behov är makalöst.” 

Fredrik Dolk, Ståhl & Partners tränare och skåde-

spelare

          Ståhl & Partners bryter allt vad "klassisk" företagsamhet är. 

Genom täta relationer och ett modernt tillvägagångssätt skapas 

affärer som nästan känns omöjliga. Att slå sig in i en mansdominerad 
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V
isions medlemmar finns runt om i verksamheter och yrken 
som leder, utvecklar och administrerar välfärden. De jobbar 
inom kommuner, regioner, kyrkan och bolag med koppling 
till välfärden. På så vis är de nyckelspelare i den digitalise-
ring som nu pågår.

    — De har kunskap, erfarenhet och idéer som behöver komma fram 
och få ta plats – speciellt nu när utvecklingen går så fort, säger Veronica 
Magnusson.

Hon utvecklar:
Deras kunnande kombinerat med möjligheterna som finns är en otrolig 
tillgång för verksamheten. En välfärd som fungerar i hela landet och kli-
matomställningen är ett par av de stora frågor som måste lösas och vi har 
inte tid att låta bli att använda den kompetens som finns. 

Ett förbund i förändring
Vision är ett fackförbund som växer och utvecklas. Antalet medlemmar 
har ökat nio år i rad. I dag har Vision 199 000 medlemmar som utgör en 
allt starkare röst på sina arbetsplatser. Passionen för arbetsmiljöfrågor och 
viljan att förbättra anställdas villkor är kärnan i verksamheten.

    — Det som kännetecknar Vision är att det hela tiden har funnits ett 
otroligt starkt framåtdriv samt en vilja att utmana och prova vad som är 
fackliga frågor, säger Veronica Magnusson. 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. 

Inflytande och handlingskraft 
Den senaste arbetsmiljöundersökningen från Arbetsmiljöverket (Arbets-
miljön 2017) visar att de flesta medarbetare känner sig nöjda på sina jobb. 
Med tanke på att nästan sju av tio anställda i Sverige är medlemmar i ett 
fackförbund är detta inte så konstigt. Tillsammans har man mer chans att 
påverka. Precis så som Vision gör.

    — Vision har 13 000 förtroendevalda över hela landet. De har en viktig 
roll i att företräda medlemmarna på arbetsplatserna, lyssna på dem och 
driva på för att förbättra deras villkor, säger Veronica Magnusson.

Omställningsavtal skapar trygghet 
En allt viktigare uppgift för Vision är att säkra tryggheten när arbetslivet 
förändras. Digitala möjligheter leder till nya verksamhetsbehov; vissa jobb 
försvinner och nya tillkommer. Vision har varit med och förhandlat fram 
ett omställningsavtal för att erbjuda trygghet och en plan för medlemmar 
vars jobb förändras mycket eller riskerar att försvinna.

    - Avtalet säkrar att det finns ekonomiska resurser och kunskap att er-
bjuda till exempel kompetensutveckling eller omskolning till nya jobb. Det 
kommer att vara helt nödvändigt för att säkra kompetensförsörjningen i 
välfärden, 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 handlar om ett arbetsliv där ingen 
ska behöva bli sjuk av stress och där det känns bra att gå till jobbet. Hon 
menar att digitaliseringen – rätt använd – bland annat kan frigöra tid, 
minska antalet monotona arbetsmoment och göra så att vi har möjlighet 
att bestämma själva över hur vi lägger upp vårt arbete. 

Men det finns också utmaningar med digitaliseringen. Ett exempel på det är att det i snitt 
går åt 34 minuter varje dag för Visions medlemmar att lösa problem med omständliga och 
krånglande IT-system på jobbet. Det visar en undersökning som Vision nyligen presenterade. 

     — 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 
förstår vilka behov som finns. Vi behöver prata om hur vi använder tekniken för att både 
människor och verksamheter ska må bra, säger hon. 

Ett sätt att göra skillnad på din arbetsplats är att engagera dig i Vision.

Bli medlem på www.vision.se.

Använd medarbetarna i 
digitaliseringen 

Visions medlemmar formar framtidens välfärd där digitalisering och automatisering skapar nya arbetssätt. 
– Kloka arbetsgivare tar tillvara medarbetarnas kompetens i förändringen, säger Visions förbundsordförande Veronica Magnusson. 

PROFILEN

 Visions 
förbundsordförande 
Veronica Magnusson
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K ostnaden för de direkta och indirekta kvalitetsbristerna 
i svenska byggprojekt motsvarar 50 000 nya lägenheter – 
varje år! Varför ser det ut så och hur kan problemet lösas?

    - Många tror att ny teknik ska lösa byggbranschens utmaningar. 
Teknisk innovation är givetvis väldigt viktig. Studerar man Boverkets 
analys nämns dock i princip ingenting om brist på ny teknik som 
orsak till problem i byggprojekten. Istället talar man om bristande 
struktur, bristande samverkan, kunskapsöverföring och kompetens. 
Det är människan som är i fokus och det är hos människor både orsak 
och lösning finns, menar Thomas Samuelsson, VD på Binosight. 

Utnyttjar den kollektiva intelligensen
Binosight har under drygt tre år, tillsammans med branschorgani-
sationen Byggherrarna och forskare vid Luleå tekniska universitet 
utvecklat PQi (Project Quality Index) – en ny mätmodell som 
förklarar variationen i ”pro jektkvalitet”, d v s. kvaliteten på hur 
projekten i sig fungerar.

I ett vanligt byggprojekt med ett femtiotal involverade personer, 
som i snitt har tjugo års erfarenhet, uppgår den samlade byggerfa-
renheten till ettusen år! Mätmodellen PQi bygger på att aggregera 
denna erfarenhet till det som ibland kallas ”kollektiv intelligens”. 
Man låter alla involverade i ett projekt bedöma projektets funktion 
med enkäter på ett strukturerat sätt. Sedan aggregeras resultatet 
vilket leder till en bild som är vassare och tydligare än vad någon 
expert kan åstadkomma. Resultatet presenteras i form ett 15-tal 
nyckeltal som beskriver projektets förutsättningar, funktion och 
resultat, med indexet PQi som huvudmått.

Världsunik molntjänst
Binosight har också utvecklat världens första automatiserade moln-
tjänst för att mäta projektkvalitet enligt mätmodellen. Det är gratis 
för byggherrar att registrera sig och mäta sina projekt. Resultatet 
presenteras på en dashboard och genererar även anonymiserad 
data för forskning och branschutveckling. Vill man ladda hem 
fördjupande projektkvalitetsrapporter går det att göra mot en avgift. 

    – Mycket i verktyget är gratis, det är en förutsättning för att det 
ska kunna bli en branschstandard och ge underlag för utveckling 
på alla nivåer, säger Thomas.

Branschen har saknat nyckeltal
Trots de enorma belopp som går till spillo i byggbranschen varje år 
visade en marknadsundersökning att sju av tio större byggherrar 
saknar nyckeltal för att mäta och styra kvaliteten på sin byggverk-
samhet. Man styr visserligen mot TKI, d v s att leverera i tid, inom 
kostnadsramarna och med det innehåll som är kravställt. Projek-
tets framgång är dock egentligen ett resultat av hur underliggande 
arbetssättet och processer fungerar. Här har branschen tidigare 
saknat mått och nyckeltal.

    - Det här är givetvis helt ohållbart, menar Thomas. Kan man 
inte mäta kan man inte styra. Saknar ledningarna nyckeltal, hur 
ska man då kunna ta ansvar och fatta rätt beslut om åtgärder och 
styra mot högre kvalitet? Jan Carlsson på SAS skrev en gång: ”En 
person som inte får information kan inte ta ansvar. En person som 
får information kan inte låta bli att ta ansvar.” Det gäller fortfarande.

Kvalitetsbrister i byggprojekt kostar enligt Boverket samhället 100 miljarder varje år.
 Kan kollektiv intelligens vara lösningen på detta gigantiska problem?

PQi omvandlar 100-tals år samlad projekterfarenheten till ”kollektiv intelligens” för mätning av projektkvalitet

    - Idag är det snarare regel än undantag att högsta ledningarna 
delegerar frågan om projektkvalitet ut till projekten. Nu sätter 
vi ett nytt verktyg i händerna på ledningen som gör att de kan 
följa kvaliteten i hela sin projektportfölj i realtid, jämföra sig 
mot branschen och identifiera prioriterade förbättringsområden. 
Framtidens goda byggarbetsplats kommer att vara den som in-
volverar alla i projektet och tillvaratar den kollektiva intelligen-
sen för att förbättra och effektivisera. Detta kommer att gynna 
företagen, människorna som jobbar i projekten och i slutändan 
hela vårt samhälle, menar Thomas. 

Kollektiv intelligens 
används för att 

förbättra byggprojekt

Ovan: Med PQi får man nyckel-
tal för uppföljning och för-

bättring av kvaliteten på sin 
projektverksamhet
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Att få vara del i utvecklingen av Sveriges hetaste indu-
striregion är verkligen häftigt! Vi har alla möjligheter 
att skapa ett hållbart innovationssystem i världsklass, 
säger Johnny Högberg, VD på Skellefteå Science City.

Intresset för Skellefteå möjliggör nu etableringar av nya nationella 
och internationella innovationsstöjande aktörer. EIT InnoEnergy 
(The European Institute of Innovation and Technology, ett EU-in-
itiativ för att stärka Europas förmåga till innovation) har fått i 
uppdrag att skapa ett industriellt ekosystem för batteriproduktion 
i Europa. De är nu samarbetspartner med Skellefteå Science City 
och öppnar verksamhet i Skellefteå. 

    - Har du en start up eller idéer som har koppling till energi eller 
elektrifiering så bör du utveckla din verksamhet hos oss, bli en del 
av ekosystemet här, säger Johnny. 

Skellefteå Science City erbjuder olika typer av innovativa miljöer, så 
kallade Areas of Innovation. I Innovationshuset The Great Northern 
samlas start ups, etablerade företag, industri och innovationsstödjare 
i en kreativ mix med fokus på digitala affärer. Co-working-ytor och 
kontor blandat med möteslokaler och eventytor med plats för 300 
personer gör The Great Northern unikt. 

   - På Campus Skellefteå har vi nyligen öppnat upp dörrarna för 
spelföretag. Vi ser att ett community inom spel är avgörande för 
en växande spelbransch och Arctic Game Lab är just nu Norra 
Europas snabbast växande spelkluster. Vi kan med de projekt som 
bedrivs inom Arctic Game Lab utveckla spelidéer till framgångs-
rika spelföretag. Den affärsutvecklingsmodell som vi kan erbjuda 
spelföretag tillsammans med den mängd av spelutbildningar som 
Campus Skellefteå nu erbjuder, gör Arctic Game Lab till ett utmärkt 
miljö för spelutvecklare att verka i, säger Högberg. 

Bolaget har nu påbörjat arbetet med en tredje Area of Innovation, 
en Science Park på campusområdet. Plats kommer att frigöras för 
företag kopplade till den forskning som bedrivs på området, samt 
för de särskilda fokusområden som Skellefteå arbetar med. 

    - Vi vill skapa bästa möjliga förutsättningar för utveckling. Ett 
viktigt område är artificiell intelligens (AI). Vi jobbar nu med att 
öppna en nod inom AI Innovation of Sweden på Campus Skellefteå, 
berättar Johnny.

Skellefteå Science City har flera verktyg och projekt för att bidra 
till ökad innovationsförmåga och konkurrenskraft hos företag. 
Nya metoder och processer för ideutveckling är kärnan i de tjäns-
ter som erbjuds. Klusterledning inom spel och energi/clean tech 
introducerades under 2019 och innebär att bolaget idag har en 
omfattande projektportfölj. 

    - Vi är ingen stor organisation, men vårt samarbete med ledan-
de aktörer och drivna konsulter möjliggör all verksamhet, menar 
Högberg. 

Skellefteå är en växtplats för hållbar industri med låg klimatpåver-
kan. Staden kan erbjuda 100 procent förnybar energiproduktion, en 
attraktiv etableringsplats, väl fungerande hamn, järnväg, närhet till 
kommunikationer och dessutom en hög livskvalitet med möjlighet 
att snabbt öka byggandet av bostäder, skolor och infrastruktur. Här 
kan dina idéer växa i en gynnsam miljö och i ett redan etablerat eko-
system. Skellefteå är den Nya industrins växtplats, avslutar Johnny.

Skellefteå är framtidens växtplats för idéer från när och fjärran. Bara under kommande år
 investeras mångmiljardbelopp i regionens växande näringsliv.

     

Ljuset har en större betydelse för hur vi sover och mår än de flesta är medvetna om.
Dagsljus är den viktigaste faktorn för att reglera vår dygnsrytm. Trots detta vistas vi ofta i miljöer med ljus som inte klarar av att

 stimulera dygnsrytmen. Ny forskning ligger bakom belysning som efterliknar dagsljus inomhus som gör oss
 piggare på dagen och att vi sover bättre på natten.

 Den nya 
industrins växtplats

Fakta Skellefteå 
Science City

 Innovationsbolag ,Grundat
2015

 Antal anställda 9
 Ägs av Skellefteå Stadshus AB
 Medlem i SISP (Swedish Incuba-

tors and Science Parks

Vad vi gör:
 Bygger ett konkurrenskraftigt 

innovationssystem
 Utvecklar och driver innovativa 

miljöer och mötesplatser
Utvecklar företags innovations- och 

konkurrenskraft

Johnny Högberg, 
VD på Skellefteå Science City
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L undaföretaget BrainLit arbe-
tar sedan starten 2012 med att 
utveckla s k biocentriskt ljus 
som efterliknar dagsljus in-
omhus. Intresset för belysning 

som skapar god arbetsmiljö i kraft av rätt 
ljus, design och hälsoeffekter ökar hela 
tiden. En anledning är att forskningen 
bakom den cirkadiska rytmen, allmänt 
kallad dygnsrytmen, tilldelades ett No-
belpris i medicin 2017. 
    Dagsljuset är den viktigaste faktorn för 
att hålla den cirkadiska rytmen i balans, 
och därmed hur vi mår och fungerar. Ett 
exempel på när den cirkadiska rytmen är i 
obalans är t ex jet lag efter långflygningar 
över många tidszoner.

Belysningen påverkar hormonerna

I praktiken fungerar det så att det dagsljus 
som ögat tar emot, påverkar tallkottskör-
teln i hjärnan, som i sin tur styr utsönd-
ringen av sömnhormonet melatonin. 
Ett blåare ljus minskar utsöndringen av 
melatonin och talar om för kroppen att 
det är dag. På samma sätt styrs mängden 
av stresshormonet kortisol i kroppen av 
dygnsrytmen.  En tydlig variation mel-

Ljuset har en större betydelse för hur vi sover och mår än de flesta är medvetna om.
Dagsljus är den viktigaste faktorn för att reglera vår dygnsrytm. Trots detta vistas vi ofta i miljöer med ljus som inte klarar av att

 stimulera dygnsrytmen. Ny forskning ligger bakom belysning som efterliknar dagsljus inomhus som gör oss
 piggare på dagen och att vi sover bättre på natten.

lan dag och natt är gynnsam för att hålla 
hormonerna i fas med soldygnet och öka 
deras utsöndring. 
    Rubbar vi på dygnsrytmen påverkar 
det balansen i dessa hormoner. Det gör 
att vi bl a sover sämre, vilket i sin tur 
påverkar hur vi mår och presterar, och 
en sämre sömn leder också till ett svagare 
immunförsvar.

Nu kan man efterlikna dagsljus inomhus

Under tusentals generationer har vi till-
bringat vår tid utomhus i naturligt dags-
ljus och mörker. Idag spenderar vi största 
delen av dygnet inomhus. Ny forskning 
pekar på nyttan av att med belysning 
efterlikna dagsljuset, inomhus. För det 
krävs armaturer av hög kvalitet bl a vad 
gäller styrka, färg och flimmerfrihet på 
det ljus som dessa armaturer levererar. 
För att optimera den biologiska effekten 
på de cirkadiska rytmerna måste arma-
turerna styras så att deras ljus stämmer 
med dagsljuset utifrån t ex tid på dagen 
och årstid. 
    Det biocentriska ljussystemet som 
BrainLit utvecklat och patenterat kan an-
passa ljuset efter den person som tar del 

av det, eller efter en viss typ av aktivitet 
för en viss grupp individer, och optimera 
den cirkadiska rytmen därefter. 

Stor efterfrågan för biocentriskt ljus

På BrainLit ser man positivt på det all-
mänt ökande intresset för hur belysning 
kan påverka vår hälsa. Med erfarenhet 
från installationer som idag omfattar mer 
än 5000 användare, känner man trygghet 
i att det biocentriska ljus man erbjuder 
fungerar. Genom att göra systemet skal-
bart, enkelt att installera och hållbart 
håller man nere den totala kostnaden 
och gör det enklare för fler att satsa på 
det nya smarta ljuset. Eftersom BrainLits 
system är flexibelt och programmerbart, 
så ger det också möjligheter att anpassas 
för många olika ändamål, oftast genom 
olika mjukvaror, s.k. ljusrecept. En in-
vestering i BrainLits ljussystem är därför 
framtidssäkrad genom att den också kan 
anpassas efter olika förändringar, tex i 
aktiviteter i en lokal. 
    – Vår idé är enkel och bygger på att vi 
använder avancerad teknik för att skapa 
ett naturligt ljus inomhus som kroppen 
mår bra av. Vi banar ny mark inom ett 

spännande område som påverkar alla 
människor, säger Niclas Möttus Olsson, 
VD på BrainLit.
    BrainLit har kunder inom vård och 
sjukhus, hotell och kontor, kunder med 
hög säkerhetsklass som har verksam-
het större delen av dygnet. Exempel på 
vitt skilda miljöer som fått BrainLits 
biocentriska system installerat är stora 
kontorskomplex, vårdavdelning för ny-
födda, skolsalar, kontrollrum med dygnet 
runt verksamhet, vårdboenden för äldre, 
konferensmiljöer, butiker och omkläd-
ningsrum för elitidrottare. De har det 
gemensamt att nyfikenheten är stor bland 
användarna och att effekten för många av 
dem är omvälvande.
    Mycket talar för att det inom några år 
kommer att vara självklart för medarbe-
tare, boende, vårdtagare och andra att 
inte bara fråga sig vilket ljus och vilken 
design en lampa inomhus erbjuder, utan 
framförallt hur den påverkar hälsan.

 Biocentriskt ljus gör positiv skillnad för både patienter och vårdpersonal.

 www.brainlit.com

Belysning för bättre sömn, 
stärkt immunförsvar och hälsa

 Många som vistas i biocentriskt ljus sover bättre och blir piggare
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V i har bara sett början 
på vad vård- och häl-
soappar kan göra för att 
effektivisera och hjäl-
pa för såväl vårdsektor 
som för patienter. 

Appar och andra digitala stöd kan till 
exempel stötta vid uppföljning av vårdpla-
ner, fungera som stöd vid förebyggande 
av sjukdom och stötta till tidigare iden-
tifikation av sjukdom. De kan dessutom 
hjälpa vården att prioritera vilka patienter 
som behöver hjälp först och mest. Appar 
kan ge patienter hårdfakta och underlag 
på sina upplevelser av sin sjukdom och 
symtom. Och så mycket mer. 

     - När man pratar om digital hälsa 
idag så tänker folk ofta på vårdplatt-
formar, men det är så mycket mer. Jag 
ser potentialen i vård- och hälsoappar 
som stöd för patienter och verktyg för 
vårdgivare. Digital hälsa kommer ald-
rig ersätta den traditionella hälso- och 
sjukvården, den kommer komplettera. 
I framtiden kommer digitala stöd vara 
sömlöst implementerade i vårdkedjan, 

säger Paulina Jonasson, VD på Careful 
Apps och tidigare sjuksköterska. 

Careful Apps startades 2011 av Christian 
Tärnholm och Thomas Ehrengren som 
tidigt såg en möjlighet i hur appar kunde 
fungera som stöd på vägen till ett hälso-
sammare liv. Det började med GravidAp-
pen där man som gravid kunde logga alla 
resultat från sina prover och tester hos 
barnmorskan och där man också kunde 
skriva in anteckningar. Appen blev en 
succé och grundarna förstod att intresset 
för hälsoappar var stort. 
 
Mycket har hänt sedan dess. Tillsammans 
med läkemedelsbolaget Allergan har Ca-
reful Apps tagit fram SSY Engine, eller 
Save Sight Years Engine, ett medicintek-
niskt verktyg som idag används av ögon-
läkare över hela världen vid behandling 
av glaukom.  

Idag är hälsoappbyrån Careful Apps ISO 
13485-certifierade, vilket innebära att de 
jobbar enligt kvalitetsledningssystemet 
för utveckling av medicinteknik. Dessut-
om stöttar de andra utvecklare av med-

Idag finns en stark trend mot att digitalisera många delar av vården, 
potentialen är stor och digital hälsa rymmer mer än vad man kanske tror.

icintekniska appar i hur man kan och 
bör tänka kring CE-märkning. Sedan år 
2015 faller nämligen appar med medi-
cinskt syfte under lagen för medicintek-
nik, tillsammans med allt från kanyler, 
bröstimplantat och rullstolar. 

    – Vi jobbar idag primärt som en pro-
duktionsbyrå och tar fram appar och 
webbsidor åt våra kunder. Exempelvis har 
vi åt Roche utvecklat en app för patien-
ter som under en viss cancerbehandling 
kan logga sina symtom och sitt mående, 
berättar Paulina. 

Den här våren prövar Careful Apps ett 
nytt koncept. De har satt ihop ett inter-
disciplinärt team av studenter från olika 
skolor och gett dem i uppdrag att till-
sammans undersöka och försöka hitta 
en digital lösning på ett problem för en 
specifik patientgrupp. Det första teamet 
består av studenter från Nackademin, 
Medieinstitutet, Hyper Island och Ka-
rolinska Institutet. 

    – Hos oss får studenterna pröva och 
utöva sina kunskaper på riktigt i en skyd-

dad miljö. Detta är ett jättespännande 
och givande koncept som vi håller på att 
bygga upp, avslutar Paulina.

 Digital hälsa – 
framtidens patientstöd
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till v. Peter Norman vd och Fredrik Sjöstrand CIO 

 Kreditfonden lanserar 
nya produkter

Skandinaviska Kreditfonden AB 
lanserade sin första fond 2016 och 
har sedan dess blivit en betydande 

aktör på marknaden för direktlån 
mot företag i Norden. Fondbolaget 

förvaltar idag över 5 miljarder 
kronor och vill expandera ytterligare 

genom att introducera nya fonder på 
marknaden. Den senaste lanseringen 

är Nordic Factoring Fund – en fond 
som syftar till att skapa avkastning 

genom att köpa fakturor av nordiska 
företag som behöver frigöra likviditet. 
Ytterligare produkter är att vänta och 

bolagets utlåning har blivit alltmer 
samhällskritisk sedan coronakrisens 

utbrott. 

V i letar hela tiden vägar 
att bygga vidare på vår 
kärnkompetens inom 
direktlån och det unika 
nätverk vi har i Norden. 
Factoringmarknaden är 

en etablerad finansieringsform för före-
tag i regionen men marknaden har tra-
ditionellt styrts av så kallade finansiella 
institut. Vi ser oss som en seriös utmanare 
på denna marknad samtidigt som vi vill 
bredda vårt utbud av fondprodukter och 
finansieringslösningar, säger Fredrik Sjö-
strand, grundare och investeringschef på 
Kreditfonden.

Nordic Factoring Fund, eller NFF som den 
kallas, har varit öppen för investeringar 
sedan i juni förra året och har rönt stort 
intresse från investerare. Kreditfondens 
första fond – Scandinavian Credit Fund I 
har växt till över 4 miljarder kronor under 
förvaltning sedan start. Sjöstrand tror att 
den nya fonden kommer intressera även 
nya investerare.

    – Vi har sett ett ökat intresse från ut-
ländska investerare som är mer vana att 
investera i denna tillgångsklass. De letar 
efter produkter som kan sprida riskerna 
geografiskt och tittar på Norden som ett 
komplement till Kontinentaleuropa. Ge-
nom lanseringen av NFF har vi ytteligare 
en produkt att erbjuda dem.

NFF handlas med månatlig likviditet när 
det gäller insättningar, men uttag begrän-
sas till årsskiften där investeraren behöver 

meddela uttag tre månader i förväg. Fon-
dens avkastningsmål är minst 6 procent 
per år, vilket är i linje med Scandinavian 
Credit Fund I.

Direktlån mot företag – samhällskritisk 
funktion

Factoring är ett sätt för företag att frigöra 
kortsiktigt kapital genom att säja sina 
fordringar (fakturor). Till exempel kan 
ett företag med starka säsongsvariationer 
i intäkter jämna ut dessa genom att sälja 
sina fakturor till en tredje part. Priset för 
att få pengar nu snarare än senare är den 
ränta som betalas till köparen (factoring-
bolaget), vilket översätts i att fakturan 
säljs till en rabatt. Factoringbolaget är 
sedan ansvarig för att se till att faktu-
rorna betalas, vilket typiskt sett innebär 
att man också tar på sig kreditrisken i 
transaktionen.

NFF följer samma affärsmodell som den 
för factoringbolag, men istället för att 
köpa fakturor direkt anlitar fonden facto-
ringbolag som agerar som mellanhand i 
transaktionen.

    – Vi köper fakturor via factoringbolag 
som har etablerade relationer och admi-
nistrativa processer på plats för att se till 
så att de fakturerade kunderna betalar. 
Avkastningen som fonden genererar är 
ett resultat av en intäktsdelning mellan 
factoringbolaget och fonden, förklarar 
Sjöstrand. Fakturorna pantsätts också i 
fondens namn och vi använder en kre-

ditförsäkring för att minimera kreditför-
luster, säger han vidare.

Direktlån mot företag har blivit en alltmer 
kritisk samhällsfunktion i takt med att 
coronakrisen har briserat. Det ser Fredrik 
som ytterligare en anledning att investera 
i fonden.

    – Banker har blivit mer återhållsamma 
med företagslån under senare år i spåren 
av nya regulatoriska krav. Vi fyller en 
viktig funktion i detta sammanhang och 
coronakrisen har gjort den rollen än mer 
tydlig. I takt med att vi blir mer attraktiv 
som långivare kan vi också göra bättre 
affärer och skapa god avkastning för våra 
andelsägare.

Växer på alla fronter

Sedan starten 2016 har Kreditfonden växt 
snabbt på alla fronter i takt med att in-
vesterare letat alternativa vägar att skapa 
avkastning i den lågräntemiljö som vi 
befinner oss i. Scandinavian Credit Fund 
I har också levererat på sitt utlovade av-
kastningsmål om 6–8 procent årligen, 
vilket fått investerare än mer intresserade 
av fonden och tagit förvaltat kapital över 
4 miljardersgränsen.

    – Vi hade en första målsättning att nå 3 
miljarder kronor i förvaltat kapital, vilket 
sedan reviderades till 5 miljarder kronor, 
vid en tidpunkt under förra året var vi 
tvungen att stänga fonden för nya inves-
teringar för att säkerställa att vi kunde 

möta inflöden med nya utåningsobjekt 
som höll den kvalitet som vi kräver. När 
vi nu växt i storlek kan vi konkurrera 
om större lån, vilket också innebär att 
vår kapacitet blir större framöver. Vi tror 
att Scandinavian Credit Fund kan växa 
till 7 miljarder kronor och vi kommer ha 
ytterligare kapacitet via NFF samt andra 
produkter i en nära framtid.

Sjöstrand avslöjar att en institutionell 
fond som följer samma strategi som Scan-
dinavian Credit Fund I kommer lanseras 
inom kort. Fonden, som kommer gå un-
der namnet Scandinavian Credit Fund II, 
kommer låsa in det investerade kapitalet 
över flera år och letar lån som är betyd-
ligt större. Fonden kommer erbjudas till 
institutioner i Norden och globalt med 
en avgiftsstruktur som är mer anpassad 
efter kraven från institutionella placerare. 
Han säger vidare att nya produktidéer 
utvärderas kontinuerligt.

    – Det är aldrig brist på idéer hos Kre-
ditfonden.  Det finns inga gränser för vad 
vi kan göra inom direktlån, säger Sjö-
strand som samtidigt understryker att 
tillväxt aldrig kommer ske på bekostnad 
av kvalitet.
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Rum för ute- och inneliv
Sommaren håller inte alltid vad den lovar, men vi vill ändå kunna njuta av uteserveringar och terrasser i alla väder. 

Förläng utesäsongen och gör det mesta av utemiljön med flexibla och snygga lösningar.

D et blir allt vanliga-
re att man vill kunna 
vara utomhus mera, 
hemma på sin privata 
terrass eller att man 
som restaurangägare 

vill kunna hålla öppet uteserveringen 
längre under säsongen.

Horeca Garden hjälper kunder i hotell-, 
restaurang- och café-branschen att göra 
deras utemiljöer såväl tilltalande som vä-
derssäkrade. Nu intresserar sig alltfler 
privatpersoner som är på jakt efter hög-
kvalitativa lösningar i premiumsegmentet 
för de flexibla och hållbara lösningarna 
för utemiljöer som företaget erbjuder. 
Horeca Garden blir ofta kontaktade av 
kunder som vill ha någon form av väder-
skydd istället för ett uterum. De flesta av 
produkterna kräver inte bygglov, vilket 
är positivt om kunden exempelvis inte 
får bygga ett klassiskt uterum. 

    - Vi är en helhetsleverantör som kan 

ta fram det mesta och är med i hela pro-
cessen om kunden vill. Vi kan såklart ta 
fram skisser och moodboards och hjälper 
gärna till och kan vara både bollplank och 
ge idéer på vad som passar hos kunden, 
berättar Annette Anderson, Inredare och 
Certifierad Feng Shui konsult på Hore-
ca Garden. Horeca Garden levererar det 
mesta av högkvalitativa produkter inom 
öppningsbara tak, pergolalösningar, pa-
rasoller, skjutbara glaspartier, höj-och 
sänkbara glasstaket, värmare, möbler och 
inredningsdetaljer.

    - Med våra öppningsbara tak suddas 
gränsen ut mellan ute och inne. Det är 
taket du önskar att du hade, när det nyck-
fulla vädret slår om till det sämre. Men 
som du kan ”cabba av” när den svenska 
sommaren är som bäst. Ett uterum när 
det behövs men en cabriolet när solen 
skiner. Det är glädje från första dagen 
och höjd livskvalitet. Att det sen också 
höjer din bostads värde gör ju inte saken 
sämre, säger Annette.

Det är inte bara produkterna Horeca Gar-
den bistår med, utan även design och 
inredning, tips och idéer på inrednings-
detaljer, växter och krukor. Allt för att få 
det så trivsamt, mysigt och funktionellt 
som möjligt i zonen där ute möter inne. 

    - Vi vill att hela slutresultatet ska bli 
trevligt och inbjudande, så därför gör 
vi gärna den sista touchen också, säger 
Annette. 

Den personliga servicen och de långsik-
tiga relationerna är något som präglar 
Horeca Gardens arbetssätt. Det är fram-
förallt tillsammans med kunden som de 
goda idéerna föds, med utgångspunkt i 
kundens behov och önskemål. 
    
    - Vi anser att goda affärer bygger på bra 
relationer. Med detta som utgångspunkt 
gör vi allt för att matcha våra kunders 
förväntningar oavsett om det handlar om 
ett hotell, en restaurang, ett café, det of-
fentliga rummet eller privat. Vi hjälper 

till med en helhetslösning från det lilla 
till det stora, avslutar Annette. 

Annette Anderson, Inredare och Certifie-
rad Feng Shui konsult på Horeca Garden. 

Följ oss gärna på Instagram
horecagarden  &  roomboost
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Den juridiska Nyhetsbyrån Blendow Lexnova har sedan 
starten 2006 levererat juridiska nyheter och analyser 
till yrkesverksamma jurister och beslutsfattare.

 Sedan lång tid är Blendow Lexnova även en viktig källa åt Dagens 
Juridik och deras nyhetsartiklar citeras ofta i annan fackpress.

    – Vår roll i samhället är att sprida juridisk kunskap som hjälper 
företag och organisationer, oavsett rättsområde. Alla våra tjänster 
är digitala vilket innebär att du alltid kan vara uppdaterad på det 
senaste inom juridiken. Oavsett karantän eller om du är på väg 
mellan två möten har du enkel tillgång till dina nyhetstjänster 
via webben eller vår nyhetsapp med live-uppdatering, säger Anna 
Hellergård, Affärsområdeschef på Blendow Lexnova.

Ett ökat behov av omedelbar uppdatering i form av juridiska 
nyheter och snabbtillgängliga analyser av rättsläget har växt 
fram i en allt mer digitaliserad juridisk sektor.

    – Att under en pågående förhandling eller rättegång ha till-
gång till ”nytryckta” nyhetsuppdateringar direkt i mobilen är en 
otrolig konkurrensfördel för juristen.

Rätt underlag för rätt beslut
Nyhetsbyrån tillhandahåller många av de arbetsredskap som 
krävs för att yrkesverksamma jurister och beslutsfattare inom 
näringsliv och offentliga sektor ska kunna fatta rätt beslut i sitt 
dagliga arbete.  

    – För företag är det svårt, för att inte säga omöjligt, att själva 
löpande hålla sig à jour med hur lagen tolkas i alla mål. Domarna 
är vägledande för hur andra fall kommer att bedömas. Det gör 
informationen oumbärlig för alla i beslutsfattande positioner 
eller juridiskt arbete, säger Mikael Kindbom, Chefredaktör på 
Blendow Lexnova. 

    – Våra produkter och tjänster är inte bara en högkvalitativ 
kunskapsbank utan även en ytterst nödvändig försäkring för 
majoriteten av våra kunder. 

Sveriges ledande juridiska nyhetsbyrå
Utöver Blendow Lexnovas egna juridiska redaktion finns ett stort 
nätverk med Sveriges främsta juridiska experter. Tillsammans 
gör det nyhetsbyrån blixtsnabb och helt överlägsen inom det 
juridiska informationsområdet när det gäller att ta fram nyheter 
och analyser i olika format. Blendow Lexnova var till exempel 
först i Sverige med nyheten om den första Coronarelaterade 
domen: https://www.lexnova.se/nyheter/risk-for-coronasmit-
ta-hindrar-insyn-i-allman-handling

Under förra året befäste Blendow Lexnova sin position ytterligare 
genom en stor digital satsning och skapandet av en ny plattform. 
Nu kan nyhetsbyrån, som enda leverantör i Sverige, erbjuda en 
heltäckande tjänst bestående av juridiska domar, korta notiser, 
rättsfallsreferat med underliggande domar och djuplodande ex-
pertanalyser i såväl textform som rörlig bild. För användaren 
handlar det bland annat om en smartare och mer sofistikerad 
sökfunktion samt möjligheten att via live-streamade seminarier 
få direktaccess till några av Sveriges skarpaste experter.

    – Utbudet är vad som gör Lexnova unikt. Vi är en juridisk 
knutpunkt. Vilket rättsområde du än verkar inom hittar du alltid 
det du söker hos oss, säger Anna Hellergård.

 Utan aktuell juridisk 
vägledning stannar Sverige

Praktisk handledning för HR
Den senaste tiden har Blendow Lexnova 
lanserat flera tjänster som riktar sig di-
rekt till dem som kommer i kontakt med 
juridiken i sin vardag utan att vara juris-
ter. Senast ut är en digital handbok för 
HR-chefer och arbetsrättsjurister, som i 
kronologisk ordning samlar Arbetsdomsto-
lens och tingsrätternas hundratals domar 
rörande anställningar, dess avslut och alla 
tvister som kan uppstå där emellan. 

     –  En av de stora utmaningarna för HR 
består i att veta vilka rättsfall som utgör 
relevant praxis. Lexnova HR-praxis ger 
ett unikt och överskådligt bibliotek med 
rättsfall, referat och förarbeten med länk-
samling till lagar för hjälp och vägledning i 
specifika situationer säger Mikael. I hand-
boken samlas även förlikningar.

    – Det finns ingen annan som publicerar 
det som parterna kommer överens om utan-
för domstolen. Här kan man få information 
om prislappen, vad det kostar att säga upp 
en person som enligt lagen kan ha rätt att 
vara kvar. Det kan vara allt mellan tusentals 
till miljoner kronor, säger Mikael.

Mer om Blendow Lexnova

Du hittar oss på :
www.lexnova.se

Ladda ner appen på google play 
eller app store

Vi bjuder alla B2B kunder på 
ett kostnadsfritt testkonto av 
Lexnova Nyheter i 14 dagar! 

Blendow Lexnova är en del av 
Blendow Group

Alla måste följa lagen och i dessa dagar är det extremt viktigt för företag och organisationer att veta vilka
 rättigheter och skyldigheter detta medför. Just nu råder stor förvirring kring vad som gäller juridiskt då Covid-19 

har aktualiserat helt nya frågeställningar gällande hantering av personal, brutna avtal och insolvens.

Anna Hellergård, Affärsområdes-
chef på Blendow Lexnova.

 Mikael Kindbom, Chefredaktör 
på Blendow Lexnova. 

 https://www.lexnova.se/nyheter/risk-for-coronasmitta-hindrar-insyn-i-allman-handling 
 https://www.lexnova.se/nyheter/risk-for-coronasmitta-hindrar-insyn-i-allman-handling 
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B etong är ett hållbart och miljövänligt 
material som är beständigt med lång 
livslängd, samtidigt som det kräver väl-
digt lite underhåll. Betongen kan också 
förhöja fasaden med mönster och fo-
tomontage på byggnader i alla miljöer 

som förstärker den konstnärliga och arkitektoniska 
känslan. Elvefors har agenturen för Recklis produkter 
i Sverige, som är världsledande inom betongdesign 
och finns representerade i 66 länder.

Betongen används allt mer som ett synligt fasadmate-
rial, men också som designmaterial i både utvändiga 
och invändiga miljöer. Allt fler byggherrar, arkitekter, 
byggkonstruktörer och konstnärer ser fördelarna med 
att använda betong som uttryck för en vacker byggnad.

I mer än 40 år har familjeföretaget Elvefors Mar-
keting marknadsfört högkvalitativa produkter för 
framställning av väldesignade och attraktiva fasader. 
Med tyska Recklis matriser med 200 olika mönster 
har byggsverige fått tillgång till fasaddesign med ar-
kitektonisk betong som får byggnader att sticka ut.

    – Vi arbetar i huvudsak med elastiska gummiformar 
som man gjuter på med betong. Vi har unika mönster 
som är indelade i Abstract, Stone & Masonry, Wood, 
Ribs & Waves, Roughcast och Functional. Hittar man 
ingen som passar i sortimentet då specialtillverkar 
vi för kund, säger Erik Andrén, marknadsansvarig 
för Elvefors Marketing AB. Han tar Norra Tornen i 
Stockholm som exempel på specialtillverkning.

Elvefors har även möjlighet att tillverka fotogravyr 
efter ritning eller fotografi, där mönstret på betongen 
återges beroende på hur ljuset faller. De arbetar även 
med 3D mönster där mönstret kan uppfattas direkt 
och som inte är beroende av solljuset. 

Elvefors arbetar även med grafisk design Artico, där 
de har 16 unika mönster i sitt sortiment. Men även här 
kan de specialtillverka efter kundens behov. De har 
vattenbaserade kemiska produkter, såsom formolja, 
friläggningsvätskor i olika djup. Dessutom har de 
impregneringsskydd i sitt sortiment.

    – Vi bistår alltid med teknisk support och besöker 
ofta våra kunder då vi har workshops så att kunderna 
hela tiden är medvetna och pålästa om vad som finns 
att tillgå så att de i sin tur kan presentera sina kunder 
vilka möjligheter som finns, förklarar Erik Andrén.

De förbrukade gummimatriser används till bland 
annat lekplatser och tennisbanor. Samtliga Elvefors 
kemiska produkter är vattenbaserade och snälla mot 
miljön.

Det finns många fördelar med betong. Förutom att 
betong är tacksamt att skapa mönster i och där bara 
fantasin sätter gränser, har betongen en livslängd 
på 100 år. Betongen är dessutom återvinningsbar, 
isolerar mot kyla och värme, är brandsäker, tål fukt 
och bidrar till god ljudnivå inomhus. Betong är också 
känt för att ta upp koldioxid under hela sin livslängd, 
vilket är bra för miljön.

 Unika mönster med 
Elvefors elastiska 

gummiformar

Attraktiva och hållbara betongbyggen sedan 1974

Camilla Josefsson
0709-35 21 55, info@elvefors.se www.elvefors.se

STRUKTURMATRISER FÖR 
TILLTALANDE  BETONGYTOR
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Elvefors har agenturen för Recklis produkter i Sverige. De arbe-
tar i huvudsak med elastiska gummiformar som gjuts på med 
betong. Om inget i sortimentet passar då specialtillverkar man.



ANNONS   HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN WENDELIN MEDIA        31

Pilot - Något för dig?
Integrerad trafikflygarutbildning på Ljungbyhed i 22 -24 månader
Bo på campus, med gångavstånd till flygskolan, hela eller delar av  utbildningen. 
Modern flygflotta med 10 flygplan och nya simulatorer
Studiemedel från CSN under hela utbildningen

Nästa utbildningsstart augusti 2020

Läs mer och boka kostnadsfritt informationsmöte/Antagningstest på 
www.greybird.se

När du själv inte kan vara där hos 
dina föräldrar är vi det näst bästa!

Med filmer och bilder från våra besök håller vi dig 
uppdaterad om hur gamla mamma och pappa mår.

Vi firar 5 år 2020 och gör en livsviktig insats för våra 
seniorer. Sällskap, promenader och samtal gör att man 

känner sig sedd. Nu mer än någonsin är det viktigt att bryta 
den isolering som så många äldre känner. 

Välkommen till oss!

www.promenadsallskapet.se
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K iselkarbid, SiC, och gal-
liumnitrid, GaN, kallas 
ibland Möjliggörare av 
den Elektriska Revolu-
tionen, den revolution 
som vi just nu befinner 

oss i starten av. Dessa två halvledarma-
terial har helt förändrat hur elenergi 
kan styras och regleras med minimala 
förluster. Av kiselkarbid görs komponen-
ter till elsystemen i de nyaste elbilarna, 
i moderna tåg och i transformatorer för 
de nya mikroelnäten. Dessa nät kopplar 
ihop vindkraftverk, solpaneler och bat-
terier och styr elen till konsumenterna. 
Galliumnitriden används till förstärkare 
i 5G basstationer, superhögupplöst mi-
cro-LED TV och radarutrustningar för 
att nämna några tillämpningar.
 
Både SiC och GaN  är nya halvledarma-
terial för kraftelektronik som klarar höga 
effekter, som 1200 V och 100 A i varje 
chip. Med dessa material får man bättre 
verkningsgrad och betydligt lägre vikt. I 
en ren elbil kan detta till exempel inne-
bära att räckvidden ökar med 10 procent.

Epiluvac är ett privat startup med rötter 
i Lund och med historia från 1993. Då 
startade en av grundarna Epigress som 
blev pionjärer inom utveckling av reak-
torer för tillverkning av kiselkarbid och 
galliumnitrid. Epigress blev uppköpta 
1999 och nerlagda 2013 – det blev start-
punkten för dagens Epiluvac AB.

    -Vi har under årens lopp utvecklat 
mycket avancerad teknik tillsammans 
med bland annat Linköpings Universitet 
som i många år varit världsledande inom 
detta forskningsområde. Epigress reakto-
rer såldes till ungefär 40 forskningslabo-
ratorier runt om i världen. Det var något 
av en standardutrustning som alla andra 
jämförde sig med. Flera välkända företag 
som IBM, LG och Mitsubishi utrustade 
sina utvecklingsavdelningar med reakto-
rer från Lund, berättar Bo Hammarlund,
en SiC-pionjär och en av grundarna till 
Epiluvac.

    -Under 2019 har Epiluvac lanserat 
en helt ny utrustning för storskalig pro-
duktion i ett världsunikt system. En ny 
funktion är till exempel att vi kan mäta 
och reglera temperaturen väldigt exakt 
upp till 1700°C. Denna funktion är viktig 

 Revoltörerna är här
De kallas ibland Möjliggörarna för den Elektriska Revolutionen. Nya halvledarmaterial står i centrum när användningen 

av elenergi går in i en ny fas. Det krävs effektivare, robustare och billigare kraftelektronik. 
Bakom scenen jobbar Epiluvac i Lund sedan många år med framtidens teknik – men nu är den här!

för krävande produktion av komponenter 
till elbilar.

    -Vi siktar helt enkelt på att göra värl-
dens bästa reaktor, avslöjar Bo Hammar-
lund.

Sverige är fortfarande bland de ledande 
i världen för forskning runt kiselkarbid 
och galliumnitrid. Idag är utvecklingen 
koncentrerad till Linköpings Universi-
tet, KTH, Chalmers och RISE. Ett antal 
privata företag som Ascatron, Epiluvac, 
SenSiC, KISAB och SweGaN jobbar med 
SiC- och GaN-tekniken. 

    -Vi erbjuder nu våra kunder ett helt 
nytt system av reaktorer för kostnadsef-
fektiv tillverkning av material som ska bli 
kraftelektronik. Dessa transistorer kan 
till exempel sitta i drivlinan på en elbil. 
Det nya systemet är delvis baserat på en 
utveckling som skett inom C3NiT-pro-
jektet på Linköpings Universitet. Det 
är ett femårigt projekt i ett nationellt 
kompetenscentrum delfinansierat av 
VINNOVA. 

    -Målet är att också kunna göra elek-
tronikkomponenter för bland annat 
radar och för effektivare förstärkare i 
basstationerna i 5G-nätet. Utan dessa 
komponenter kommer 5G-nätet att bli 
enormt energislukande. Det är ett extremt 

komplext utvecklingsprojekt, där inget 
av företagen skulle kunnat lyckas få ihop 
detta på egen hand, säger Roger Nilsson, 
teknisk chef.

Epiluvac är just nu inne i en expansionsfas 
som drivs av den mycket snabbt växande 
marknaden. Den växer med ungefär 45 
procent per år och förväntas göra så i mer 
än 10 år framåt. Tillväxten för Epiluvac 
drivs även av det nyligen lanserade sys-
temet för kiselkarbidtillverkning. Ingen 
har tidigare lyckats få det att fungera så 
att de tillverkande kunderna har varit helt 
nöjda. Viktigt för framgången och till-
växten just nu är att skivorna, som kall-
las wafers, kan göras mycket större. Från 
skivorna tillverkas transistorerna och ju 
fler transistorer man kan ha per skiva, 
desto lägre blir tillverkningskostnaden. 
Med Epiluvacs teknologi kan man öka 
diametern från 150 mm till 200 mm. En 
skiva med diameter 200 mm ger ungefär 
dubbelt så många komponenter per wafer!

    - Vi är inne i ett teknikskifte med dessa 
större skivor. Vi är först i världen att ha 
en plattform klar för dessa nya skivor 
med en diameter på 200 mm. För tio år 
sedan var skivorna 100 mm i diameter, 
för fem år sedan 150 mm. Denna ökning 
i storleken gör väldigt stor skillnad för 
slutresultatet. Varje elbil kommer att ha 
många transistorer, berättar Bo, och det 

kommer att behövas miljontals av dessa 
SiC-och GaN-transistorer.

Det finns ett stort intresse över hela 
världen för den nya teknologin. Störst 
intresse märker Epiluvac från Kina, vil-
ket Bo menar är naturligt, då kineserna 
är och vill förbli störst i världen på att 
tillverka elbilar. 

    - Vi är inne i en mycket spännande 
teknikutveckling med en rad nya utveck-
lingsidéer och nya samarbeten. Epiluvac 
är ett sant spjutspetsteknikbolag och in-
tresset för att investera i bolaget är stort, 
avslutar Bo.

Det händer även saker på hemmaplan. 
I Lund har Elonroad just startat ett nytt 
center för utveckling av laddningsteknik 
där elfordon laddas medan de kör. En 
teststräcka ska anläggas ett stenkast från 
Epiluvacs kontor. 

På Epiluvac hoppas man kunna vara med 
och bygga upp detta, då den egna tekni-
ken lämpar sig väldigt väl för ändamå-
let att reglera stora laddströmmar på ett 
mycket effektivt sätt.



ANNONS   HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN WENDELIN MEDIA   33     

I nfor är en av världens största leve-
rantörer av ERP-system, bla M3, och 
levererar även spetsapplikationer, 
tex lösningar för lagerhantering 

(WMS), som komplement till ERP-sys-
temet. Infor är ett globalt företag, där 
stora delar av utvecklingen sker i Sverige. 

    - Det är inte så 
många som leve-
rerar ERP i mol-
net, det har vi 
lagt mycket tid 
och resurser på 

att utveckla under 
åren. Vi är ett företag 

i framkant och levererar industrispeci-
fika ERP-lösningar, som kontinuerligt 
uppgraderas, den effekten uppnår man 
genom att lägga det i molnet, säger Håkan 
Strömbeck, Industry & Solution Strategy 
Director på Infor.Infor levererar sitt ERP 
via AWS och utnyttjar också ganska myck-
et av Amazons övriga teknologi och inn-
ovationer, exempelvis deras chattbottar, 
kopplade till Infors ERP system. Deras 
teknik för tex Machine Learning och AI 
bäddas in i Infors produkter och kommer 
därmed kunderna till nytta och förstärker 
deras upplevelse. 

Infor var tidiga på molnbaserade lösning-
ar där konnektivitet är en förutsättning. 

Molnbaserade ERP-system ger möjlighet till kontinuerlig uppgradering, något som är mer aktuellt än någonsin när grundförutsättningarna i 
omvärlden förändras. För att kunna stötta kunderna i deras utveckling, är det en förutsättning för Infor att kunna ligga steget före.

ändras mycket och snabbt, vilket ger ett 
ännu större behov av att förstå kundernas 
situation och även deras framtid. 

    - Vi måste inte bara förstå våra kunder 
utan också våra kunders kunder och deras 
framtida utmaningar. Annars är risken 
att vi blir sena med att hjälpa våra kun-
der. Vi måste förstå deras business utan 
och innan och ta höjd för förändringar 
i den när vi utvecklar våra produkter. 
Att förstå hur förutsättningarna för den 
industri vi jobbar med förändras över tid 
är en förutsättning för att vi ska kunna 
utvecklas i rätt håll, säger Håkan. 

Att attrahera fler duktiga medarbetare 
står också högt på önskelistan i 
tillväxttider. I höst startar åter igen, ett 
traineeprogram där man söker såväl 
kandidater till Services, både konsulter 
och tekniska arkitekter ute mot kund, 
som till Development, inom design, 
funktionalitet, samt underhåll av 
systemet. 

    – Vi söker 20-30 traineer som ska 
börja till hösten för våra bolag i Sveri-
ge, Finland, Norge och Danmark. Det 
är ett ettårigt program där drygt 12 av 
veckorna samkörs mellan Services och 
Development. Det förstärker känslan 
av att det är ett och samma företag vi 

 Förståelse för kundernas 
business – en ledstjärna i 

produktutvecklingen

Allt ska ha ett API och vara öppet för att 
integrera med andra system. Möjligheten 
att gå från en process till en annan, och 
då kanske tom till ett annat system, och 
därefter hitta tillbaka, får ansers vara 
väldigt innovativt, säger Håkan.

Hur kan man skapa 
system som är enkla 

för slutanvändare 
att lära sig? Ulrika 
Bille, Sr manager 
Software Deve-

lopment på Infor 
säger att en annan 

del av innovation är 
slutanvändarinnovation.

    - 2023 kommer 20 procent av våra 
anställda vara generation Z. De som går 
in i sitt arbetsliv idag kommer att byta 
anställning eller bolag 17-18 gånger under 
sin karriär mot tidigare kanske 5 gånger. 
Om medarbetarna bara stannar 2-3 år 
får det inte ta ett år att lära sig hur man 
jobbar med en lösning. Vi gör därför roll-
baserade och intuitiva system för olika 
roller och verksamheter, berättar hon.

När Infor levererar ett ERP-system är det 
förkonfigurerat för en viss bransch och 
processerna är satta efter industrifokus. 
Trenden går nu mot att en del branscher 

arbetar för vilket är väldigt viktigt. Ut-
bildningen pågår under hela året, varvat 
med enskilt arbete på respektive kontor 
med arbetsuppgifter som blir mer avan-
cerade efter hand. Av de nya traineerna, 
söker vi ungefär 20 personer till Sverige. 
Vi har ett brett scope där vi välkomnar 
systemutvecklare, ekonomer, industriella 
ekonomer, systemvetare, dataingenjörer, 
och även personer från andra tekniska ut-
bildningar. Det krävs många kompetenser 
för att bygga ett bra team, säger Ulrika. 

    - Det hänger lite samman med att vi 
måste förstå vart våra kunder är på väg, 
det kräver en mångfasetterad kompetens-
bas för att förstå inte bara det tekniska 
utan även det affärsmässiga. Vi bidrar 
med förändring och genomgår själva en 
stor förändring och här finns det möjlig-
het att komma in och vara med på den 
spännande resan, avslutar Håkan.
 

How about a journey with a big and fast growing ERP vendor?
Would you like to work with developing cutting edge solutions in the cloud?
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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 och Japan samt stärker upp vårt team i 
Storbritanien. 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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F rån att Darko Pervan, grundare till Välinge, patenterade 
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, skapade 
där de första laminatgolven. Ursprungligen limmades golvplankorna, 
men denna metod gav upphov till en del kvalitetsproblem. Efter en 
tid inom annan industri återkom Darko till golvbranschen och med 
idén att sammanfoga golven mekaniskt och därmed undvika lim 
kunde både kvaliteten höjas och miljöbelastningen från lim und-
vikas. 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 kortsidan, 
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 stenlik-
nande golv med en unik metod. Nadura® teknologin 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 ny golvkategori som vi också kallar 
för den nya generationen trägolv. Härdat trä gör att det blir ett hår-
dare golv och utseendemässigt är det precis som ett riktigt ekgolv. 
Det räcker med ett 0,6 mm träskikt, vilket gör det mer miljömässigt 
hållbart än parkett och andra trägolv. Teknologin gör det 3 gånger 
starkare än traditionell parkett, vilket gör att det i princip kan in-
stalleras överallt, säger Ulf.

Just hållbara lösningar som minskar miljöpåverkan är en röd tråd 
i Välinges verksamhet. 

    – Vi har stort miljöfokus på uppfinningarna idag. Vi kan bl a ge 
licens på en Liteback®-teknik som medför att man minskar vikten 
med 20 procent på sk vinylgolv. Då kan vi återvinna materialet in i 
processen igen redan i fabriken. Samtidigt gör den minskade vikten 
och volymen att man kan lasta mer golv per transport, vilket också 
gör sitt för miljön. En stor del av det vi gör är för att förenkla och 
göra det hållfast och mer miljömässigt hållbart för konsumenten, 
säger Ulf.

 Hållbar patenterad teknik 
når nya marknader

Uppfinnare till den globala klicktekniken för golv och möbler med samma teknik. Välinge är inte bara ett av 
golvbranschens största licensföretag, utan också producent av golv baserat på egen teknik.

Sedan 2013 har Välinge också licensierat klickteknik på möbler, Threespine® och även här har 
man rönt mycket stort intresse i möbelbranschen. Ulf ser en mycket stor potential i affärsområdet. 

    - Det tar en tiondel av tiden att klicka ihop möblerna som levereras i platta paket. Till exempel 
Epoq som säljs via Elgiganten och japanska Nitori använder vår teknik och många fler över hela 
världen är på väg att följa efter.

Välinge har i dagsläget mer än 3000 patent och växer ständigt med anställda som jobbar med 
innovation och teknik. Idag omsätter företaget 1,4 miljarder i licenser i huvudsak från kunder i 
golvbranschen. Nu har man också adderat en dimension i verksamheten genom att starta egen 
tillverkning – en fabrik med kapacitet att producera 6 miljoner kvm golv, vilket gör fabriken till 
en av världens största för trägolv. 

    – Vi har byggt en fabrik som tillverkar och levererar till marknaden för att få andra företag 
att dra igång egen produktion snabbt. Vårt mål är att vara den fortsatt starkaste och viktigaste 
aktören inom golv på licensförsäljning för klickteknik. På sikt är vi också på väg att skapa en ny 
världsstandard i möbelbranschen, avslutar Ulf.
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 Framtidens medarbetare 
finns på distans

Många organisationer har svårt att lösa det tekniska kompetensbehovet, vilket leder till att tillväxten bromsas 
upp. Att köpa kompetens efter behov ger organisationen ny växtkraft och har även andra fördelar.

S
verige är en tillväxthubb 
som sett många startups 
växa till miljardbolag, så 
kallade unicorns. Klarna, 
iZettle, Spotify, Daniel 
Wellington, NetEnt - för 

att nämna några. Gemensamt för dessa 
är att de ständigt är i behov av kompe-
tens, mestadels teknisk kompetens, för 
att kunna fortsätta sin tillväxtresa.

    - Alla ställs slutligen inför samma 
problem: kompetensbrist. Ingen hittar 
kompetens till tillväxtresan. Samtidigt 
finns bolag i andra delar av världen som 
är både kompetenta och prisvärda. Det 
finns utmaningar med att ta in folk på 
distans, såsom kultur och tidsskillnad 

men det löser man med inkluderande 
styrning, säger Sasa Stamenkovic, vd och 
medgrundare till Leanbee.

Leanbee startade för drygt 4 år sedan av 
de två erfarna managementkonsulter; 
Johan Frisk och Sasa Stamenkovic som 
jobbat med utvecklingsorganisationer i 
väldigt många år. Man såg att det fanns 
behov av att hjälpa till att koppla ihop 
företag som har kompetensbehov med 
kompetens som finns tillgänglig i andra 
länder. 

    - Vi har rötter i södra Europa och vill 
hjälpa de som bor där, såväl som företagen 
i Sverige. Vi har tech-team på distans, till 
exempel i Serbien, som är rankade som 
femte bästa land vad gäller IT-utveckling, 
(Sverige ligger på 12 plats). Förutom att 
de är duktiga utvecklare är de väldigt bra 
på engelska, dessutom ligger Serbien i 
samma tidszon, säger Sasa.

Leanbee har tre olika setups. Dels hjälper 
man till med tillfälliga team för specifika 
projekt och då köper företaget in själva 
projektet med projektledning. Det går 
också att lägga ut hela sin utvecklingsav-
delning och få tillgång till en långsiktig 
tech hub på distans som företaget själva 
styr över. Har man behov av spetskom-
petens som är svår att få tag på går även 
det att köpa in det efter behov på resurs-
basis. Ifall företag skulle vilja testa en 
marknadsidé isolerat går det att lägga det 

hos specialistkompetensen i Serbien. Då 
behöver inte hela det egna utvecklings-
teamet störas i sin produktion. Detta gör 
också att neutrala personer med distans 
testar företagets nya idéer och kan göra 
en helt objektiv bedömning. 

Förutom techteam i Serbien har Lean-
bee ett antal digitala nomader som job-
bar därifrån de vill. Genom att erbjuda 
distansarbetare inom tech till företag i 
framförallt Stockholmsregionen hjälper 
Leanbee till i den digitala omställningen. 

    - Vi bidrar till ett bättre klimat genom 
att arbeta mer på distans och ta tillvara på 
de digitala möjligheterna. Vi tror att man 
behöver skapa en arbetsplats där duktiga 
människor som behövs i organisationen 
kan jobba, även om de inte kan eller vill 
bo i Stockholm eller ens i Sverige. Att 
transportera folk är både dyrt och kli-
matosmart. Varför ska man transportera 
folk när man kan ha anställda där de trivs 
och vill vara, påpekar Sasa.

Distansarbete kallas ibland för nästa in-
dustriella revolution. Den är redan här 
men smyger sig på oss lite i taget. Tydligt 
är att det finns ett ökat behov av att flytta 
arbetsplatser till andra länder och städer 
av flera skäl. Dels minskar det arbets-
pendling, men det hjälper även till att 
avlasta den hårt pressade bostadssitu-
ationen i storstäder som Stockholm, då 
medarbetarna kan bo på annat håll och 

jobba på distans. 
    - Ge varje medarbetare möjlighet att bo 
och jobba där de vill och där de mår bra. 
Det finns stora möjligheter med tekniken 
idag och förutom alla digitala mötes- och 
kollaborationsappar har vi även VR till 
exempel, när vi behöver samverka på ett 
ännu djupare plan, säger Sasa.   

Oavsett var medarbetarna sitter är de 
del av Leanbeeteamet. Den innovativa 
utvecklingsfilosofi man arbetar efter, så 
kallad Mob Programming, gör att sam-
manhållningen och interaktionen blir 
ännu bättre. Metoden går ut på att hela 
teamet sitter framför en skärm och ett 
tangentbord och utvecklar tillsammans 
i samma kod på samma gång. Detta är 
väldigt nytt, modernt och innovativt och 
flera undersökningar hävdar att resultatet 
blir bättre kvalitet, högre produktivitet, 
naturlig kompetensöverföring, riskmiti-
gering, och alltid produktionsfärdig kod. 
Leanbee praktiserar Remote Mob Pro-
gramming, vilket ger ännu en dimension 
av innovation och, har man märkt, ett 
resultat utöver det vanliga, något som 
Leanbee kan vara riktigt stolta över.

Sasa Stamenkovic, vd 
och medgrundare 
till Leanbee.
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Sverige är en framstående nation inom Life Science. I Skåne finns ett fantastiskt ekosystem för alla inom branschen och 
företagsklustret i regionen attraherar såväl internationellt kapital som humankapital. 

SmiLe Incubator har hjälpt 72 bolag att ta inno-
vationer till marknaden sedan starten för tolv år 
sedan. SmiLe vill Stärka Mänskligheten genom 
Innovationer inom Life science och Entreprenör-
skap, därav namnet. Inkubatorn är en av få som 
är specialiserad inom life science och unik i att 

ha laboratorier med avancerade instrument motsvarande ett 
värde av 20 miljoner kronor som bolagen kan använda. Här 
finns entreprenörerna i SmiLes gemenskap och erfarenhets-
utbyte med uppåt 150 personer, placerade mitt i det stora life 
science-klustret på Medicon Village i Lund med flera tusen 
människor i 150 företag och organisationer.

    – Entreprenörernas fysiska närvaro hos oss med tillgång till 
expertis från våra sponsorer och våra alumnibolag ger dem 
låga transaktionskostnader, vilket gör att utvecklingen snabbas 
på. Och att själva finansiera instrument och laboratorier är 
oerhört svårt för nya bolag. Om vi vill att Sverige ska bli den 
ledande life science-nation som vi en gång var måste Sverige 
satsa på infrastruktur för detta. Tack vare våra laboratorium 
vågar forskarna satsa och starta bolag, menar Ebba Fåhraeus, 
VD på SmiLe Incubator.

Tillväxtmotor
Innovationerna kommer från Lunds universitet, universitets-
sjukhuset och de stora bolagen i närområdet. SmiLe hjälper 
till att få ut dem till patienter och sjukhus där de gör nytta. 
Innovationerna är en tillväxtmotor för Sverige: SmiLe-bolagen 
har attraherat 3,0 miljarder kronor i riskkapital de sista åren           
– 595 miljoner bara under första halvan av 2019 – och en stor 
del av kapitalet används till att engagera konsulter och anställa 
personal, vilket ger stor utväxling av satsade offentliga medel 
till samhället genom arbetstillfällen och skatter. 

    – SmiLe har visat sig vara extremt effektiva i att hjälpa 
fram entreprenörernas lysande idéer. Vi jobbar mycket mer 
med att hjälpa dem internationellt än många andra, och har 
påbörjat en resa mot att bli ett välkänt varumärke i Europa.
Vi vill också gärna att det kommer utländska entreprenörer 
hit och jobbar, stannar och attraheras av vår startup-kultur, 
säger Ebba. 

Det stora nätverket av experter som stöttar bolagen finns som 
16 hel- och deltidsanställda på SmiLe, sponsorer, interna-
tionella partners inom industri och investerargrupper, samt 
andra innovationssystem. 

Internationell
Förutom SmiLes inkubatorprogram, där bolag växer under 
några års affärsutvecklingsstöd, har SmiLe också Health2B 
som är ett kortare acceleratorprogram för riktigt tidiga bolag. 
Det pågår i två månader. Här deltar bolag från hela världen 
och SmiLe hoppas att några stannar i Skåne. 

I ytterligare strävan att stärka varumärket internationellt kunde 
SmiLe tidigare 2019 meddela att de blivit utvalda av EU-pro-
grammet EIT Health att coacha bolag från hela EU. 

    – Under 2020 kommer vi fortsätta att stötta tidiga startups 
inom EIT Health. Dessutom ansvarar vi för affärsutveck-
lingdelen i en accelerator som drivs av Skolkovo, den största 
life science-inkubatorn i Ryssland, och AstraZeneca, där sex 
ryska bolag ska coachas i denna omgång. Vi får betalt för att 
exportera vår kunskap. Svenska medel går inte till utveckling 
av utländska bolag men samarbetet utvecklar SmiLe som or-

ganisation: vi skapar nätverk och får kontaktpersoner som kan 
hjälpa våra bolag in på de marknaderna. Ett annat exempel på 
internationella aktiviteter är att SmiLe kommer att vara den 
enda svenska inkubatorn som är partner på Världsutställningen 
2020 på Dubai Expo. 

    – Allt detta känns väldigt spännande och kommer vara till 
stor nytta för våra inkubatorbolag, säger Ebba. 

Skribent: Anna Bjärenäs

• SmiLe Incubator startades 2007
• Inkubatorn grundfinansieras av Lunds Kommun, Regi-
on Skåne, Lunds Universitet och Medicon Village
• 72 bolag går eller har gått inkubatorprogrammet
• 90 % är fortfarande verksamma
• 3,0 miljarder kronor har de 72 bolagen tagit in i riskka-
pital sedan 2014
• 14 av bolagen har listats på börsen
• 7,3 miljarder kronor har dessa i börsvärde (Q2 2019)
• 23 uppstartsbolag i SmiLes inkubatorprogram för 
närvarande
• 43 % av dessa har en kvinnlig grundare och/eller vd
• Health2B är SmiLes accelerator för mycket tidiga 
bolag
• 5:e omgången pågår med 8 bolag från hela Europa
• acceleratorn ges delvis som digitaliserade seminarier

SmiLe – skånsk life science-inkubator 
som sätter Sverige på kartan

FAKTA

Ebba Fåhraeus, VD på SmiLe Incubator

www.smileincubator.life
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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

tktsweden.com  
contackttkt@tktsweden.com
 +46 70 22 900 22 
Forskargatan 20J   
SE-151 36 Södertälje , Sweden

Konsulttjänster inom toxikologi  
och säkerhetsfarmakologi

Vi hjälper dig att ta din läkemedelskandidat till klinik
 • Säkerhetsbedömning av target
 • Tidig screening av toxicitet med in silico-analys
 • Design och monitoring av studier
 • Utläggning av studier
 • Bedömning av föroreningar
 • Regulatorisk dokumentation/interaktion

Vi utför också säkerhetsbedömningar av medicintekniska produkter

Toxicology Knowledge Team Sweden AB

Till dig som är tillverkare  
kan vi ta fram gränsvärden för yrkesexponering (OEL) och föroreningar i produkten 
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Nya tider kräver nya idéer 

S
om regional företags-
inkubator är Movexum 
verksamma med uppdrag 
som sträcker sig över hela 
Gävleborg. Genom sin 
verksamhet bidrar man till 

tillväxten i Gävleborg och till att regionen 
blir attraktiv att bosätta sig och jobba i. 
Bolagen man jobbar med är framtidens 
arbetsplatser och på inkubatorn samlas 
innovativa idéer av alla de slag. I år körs 
delar av inkubatorprogrammet i digital 
form på grund av rådande omständig-
heter.

    - Vi har i uppdrag att jobba med inn-
ovativa idéer som matchas mot våra fem 
antagningskriterier - hållbarhet, interna-
tionell marknad, skalbar affärsidé, driven 
entreprenör och innovationshöjd, berät-
tar Anna Utterberg, Kommunikationsan-
svarig på Movexum.

Ett av bolagen i inkubatorn är Lifestyle 
Bike Rentals som utvecklat hållbara 
transporter på kontoret. Idén kom till 
grundaren Pär Burefjord efter att han 
på sina resor sett att cykeluthyrningen 
runtom i Europa är lokal och att det inte 
finns något internationellt alternativ för 
den som till exempel vill förboka sitt eld-
rivna semesterfordon. 

     - Cykeluthyrningen är ganska unde-
rutvecklad, det finns inget gemensamt 
varumärke utan varje stad har sin egen 
lokala variant. Det är svårt att förboka 
om man ska till en ny stad och oftast 
finns bara standardcyklar, inte elcyklar 
eller lådcyklar. Vi vill genom ett fran-
chisekoncept kunna erbjuda ett hållbart 
alternativ där olika typer av cyklar och 
elcyklar kan ersätta motorfordon som 
semesteralternativ, säger han.

En begagnad container som målas snyggt 
i företagets färger och fylls med cyklar, 
elcyklar och lådelcyklar blir en färdig 
pop-up-shop som kan placeras på en cam-

I tider av förändring ser vi nya idéer och koncept blomstra. Förmågan att kunna ställa om fort 
och anpassa sig efter nya förutsättningar är ofta avgörande för att lyckas.

ping eller ett torg så att verksamheten 
kan rulla igång direkt för franchiseta-
garen. Man måste dock inte hyra en hel 
container utan kan även komplettera sin 
cykelbutik med utbudet av annorlunda 
cyklar. Franchisetagaren får då även del 
av bokningssystem och CRM-system från 
Lifestyle Bike Rentals. Förutom franchi-
sekonceptet gör man även cykelpooler 
till företag som vill erbjuda anställda att 
ta elcykeln till mötet i stället för bilen.    
lifestylebikerental.com

Lovisa of Sweden med sin kontorsstol 
designad för utomhusbruk är ett annat 
bolag på Movexum. Stolen löser bland 
annat problemet med att solen skiner på 
datorskärmen när man vill jobba utom-
hus. Idén är sprungen ur ett examens-
jobb som Lovisa, som är industridesigner, 
gjorde tillsammans med sin syster som 
gick på Beckmans.  

    – Vi ställde ut stolen på Beckmans 
avslutningsutställning och dagen efter 
var vi med i DN.  Folk hörde genast av 
sig och frågade var de kunde köpa stolen, 
berättar Lovisa Pettersson, grundare till 
Lovisa Of Sweden. Lovisa bestämde sig 
för att skapa ett bolag kring idén och 2019 

handlade om att få igång produktionen 
av stolen, som produceras av lokala hant-
verkare i Edsbyn. Stolen görs av värme-
behandlat trämaterial som är beständigt 
mot röta och är en ekologisk produkt, 
helt utan kemikalier. 

    - Vi jobbar med så lite transporter 
som möjligt, allt är lokalproducerat, sä-
ger Lovisa. 

Större företag, kommuner och skolor 
är typiska kunder och stolen kan stå på 
offentliga platser. Lovisa har fått För-
frågningar från Tyskland, Danmark och 
England och siktet är inställt på Europa. 

    - Det har aldrig varit så viktigt som nu 
att se över hur vi arbetar på våra kontor. 
Många företag skulle bidra positivt till 
arbetsmiljön med utomhuskontor där 
stolarna står på behörigt avstånd. 600 000 
personer var sjukskrivna under 2019 och 
hälften på grund av psykisk ohälsa, något 
som visat sig minska om vi får vara ute. 
Utomhus är vi friskare, avslutar Lovisa. 
www.lovisaofsweden.se

Tabos armaturer med 3D printade och 
handformade lampskärmar återfinns ock-

så under Movexums tak. Anton Torlén 
och Oscar Bendrik studerade industri-
design ihop i Gävle och ett gemensamt 
projekt som visades upp på Möbelmäs-
san blev startskottet till företaget Tabo 
Designstudio. 

   - Under en workshop ihop med The 
Woodregion fick vi bekanta oss med en 
komposit av cellulosa och bioplast från 
deras anläggning i Värmland. Materialets 
egenskaper när ljuset flödade igenom fas-
cinerade oss, så vi började formge lampor 
med det i fokus, säger Anton. Projektet 
landade i en ganska speciell armatur 
som fick fint mottagande på mässan i 
Stockholm. När en av Movexums coacher 
presenteras för lamporna och såg utveck-
lingspotentialen i affärsidén var steget in 
i inkubatorn kort. 

    - Det sporrade oss att vidare utforska 
samspelet mellan ljus och material och 
samtidigt utveckla våra produktionsme-
toder. Vi tycker det är spännande när 
modern teknik och hantverk möts. 
 
De senaste två åren har duon jobbat 
med utvecklingen av produkterna, som 
formges och tillverkas i egen regi. Om ett 
par veckor är man klar med slutfasen av 
CE-märkningen - det sista hindret innan 
man når marknaden. Typiska kunder är 
offentliga miljöer som barer, nattklubbar 
och restauranger. 
 
    - Visionen är att se våra lampor hänga 
i en maffig hotellobby någonstans. För-
ra sommaren skapade de go’ stämning i 
Slottsskogen under Way Out West och 
inom kort lyser de upp en uteservering 
på Södermalm. Förhoppningen är att de 
även hittar in i hemmet hos folk, avslutar 
Oscar. www.tabodesignstudio.se
         

 Anton Torlén 
& Oscar Bendrik

Pär Burefjord
Lovisa
Pettersson

www.movexum.se

Tabos armaturer 
med 3D printade 
och handformade lampskärmar

Lovisa of Sweden med sin 
kontorsstol designad för utomhusbruk



E
fter ett antal tuffa år är 
life science en bransch 
på stark frammarsch i 
Sverige. Medicon Val-
ley har flyttat fram sin 
position som Nordens 

ledande life science kluster med ett starkt 
innovationsklimat och en hög koncentra-
tion av företag och universitet. Framgång-
arna står att finna i en lång tradition av 
svensk-dansk samverkan, vilket skapat 
tillväxt och välstånd i båda länderna. 

Branschorganisationen Medicon Valley 
Alliance (MVA) har varit drivande i den-
na utveckling. 
    
 -Vi erbjuder våra 250 medlemmar möj-
ligheter att hitta samarbetspartners både 
i och utanför regionen och vi kan nu se 
ett ökande intresse från internationella 
aktörer som vill få in en fot i nordisk 
life science. MVA tillhandahåller en nät-
verksplattform med stora och små möten, 
tematiska nätverk och bistår i arbetet med 
strategiska samarbeten mellan universitet 
och läkemedelsindustrin som bidrar till 
att öka vår internationella synlighet, säger 

Medicon Valley – porten till 
Skandinavisk life science 

 Petter Hartman, VD för MVA.
Medvetenheten i Norden om vikten av 
att samverka mellan industri, sjukvård 
och akademi ökar. Petter menar att vi, 
som relativt små spelare med interna-
tionella mått mätt, måste samverka för 
att lyckas. Att fånga upp utmaningar och 
hitta rätt aktörer för att kunna lösa dessa 
gemensamt är MVA:s framgångsrecept. 
Naturligtvis ser varje land, även i Nor-
den, till de nationella intressena först. 
Detta behöver dock inte betyda att man 
konkurrerar om allt. 

    - Vi delar välfärdsmodell, har gemen-
sam historik och ett starkt innovationskli-
mat. Detta skapar förutsättningar för att 
hitta lösningar på gemensamma problem 
där såväl den offentliga sjukvården, in-
dustrin och akademin vi vill vara med 
och bidra. Ska vi konkurrera internatio-
nellt måste vi enas i de stora frågorna, 
så att vi kan erbjuda världen attraktiva 
lösningar. Det handlar om att lära av 
varandra och bejaka att vi är duktiga på 
olika saker. MVA har under årens lopp 
identifierat olika framgångsfaktorer för 
offentlig-privat samverkan och arbetar 

nu med ett antal initiativ baserade på 
dessa erfarenheter, berättar Petter. Life 
Science och läkemedelssektorn är en av 
de mest produktiva sektorerna, med ett 
högt förädlingsvärde och som skapar ex-
port och jobb. Här menar Petter att MVA’s 
roll även handlar om att synliggöra dessa 
värden och säkra att sektorns intressen 
prioriteras politiskt.

    – Vi gör detta genom att ta tempera-
turen på branschens utveckling genom 
vår årliga State of Medicon Valley-rap-
port, samt genom en löpande dialog med 
nationella och regionala nyckelaktörer 
i Sverige och Danmark. En viktig fråga 
inför framtiden som vi nu ser närmare 
på är tillgången till kvalificerad arbets-
kraft. Som ett svar på denna utmaning 
har vi etablerat ett kompetensråd i Skåne 
och ingått ett långsiktigt samarbete med 
bl.a. Invest in Skåne om den internatio-
nella marknadsföringen av regionens 
styrkepositioner. Mot bakgrund av det 
ökade politiska intresset för life science 
i både Sverige och Danmark ser vi ökade 
möjligheter att stärka samarbetet över 
gränserna och vi välkomnar alla som vill 

vara med att bidra till att vi får bättre 
utväxling på de satsningar vi har framför 
oss såväl regionalt som nationellt, säger 
Petter.

Skribent: Anna Bjärenäs

Life Science sektorn i Sverige är på frammarsch. Genom samverkan över nationsgränserna 
kan vi höja tempot i arbetet med att stärka vår internationella konkurrenskraft, något som 

kommer att lyftas i samband med MVA’s årsmöte den 2 november 2020 i Köpenhamn.

FAKTA

Medicon Valley Alliance, MVA

MVA är en intresseorganisation som 
arbetar för att stärka svensk och 
dansk life science med utgångs-
punkt i Öresundsregionen. MVA 
finansieras genom sina 300 med-
lemmar som utgörs av life science 
bolag, universitet och offentliga 
institutioner. Som medlem får man 
fritt delta i alla möten och nätverk, 
möjlighet att vara med och driva 
spännande projekt, samt bidra i 
arbetet med att påverka life sci-
ence-sektorn regionalt, nationellt 
och globalt.

”MVA tillhandahåller en 
nätverksplattform med stora och 
små möten, tematiska nätverk och 
bistår i arbetet med strategiska 
samarbeten mellan universitet och 
läkemedelsindustrin som bidrar 
till att öka vår internationella 
synlighet, säger Petter Hartman, 
VD för MVA.
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Jobba säkert 
på distans
En oskyddad dator ansluten till internet utsätts dagligen 
för intrångsförsök från skadliga program som försöker 
utnyttja säkerhetshål och knäcka lösenord.
 
Med vår svenskutvecklade produkt Net iD kan du 
använda YubiKey, smartkort eller mobiltelefon för säker 
tvåfaktorsinloggning. 
 
Då slipper du riskera att din digitala identitet kopieras, 
förvanskas eller hackas. 
 
Det ökar tryggheten i all kommunikation med kunder, 
leverantörer och samarbetspartners.
 
Kontakta oss idag på info@secmaker.com så 
kontaktar vi dig  

 
 
www.secmaker.com

SecMaker är Nordens ledande leverantör av säker inloggning för företag, 
myndigheter och organisationer. Vår produkt Net iD skyddar och säkerställer 

information, system och datatrafik hos över 1,5 miljoner nöjda användare. 
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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®

 



E tt vetefält ser homogent ut, men på varje ax sitter 30-40 kärnor som 
kommer från ett och samma frö. Inte ens dessa är dock identiska, 
utan det finns en variation i exempelvis proteininnehåll från kärna 
till kärna. 

     - Har jag som bonde skördat en åker och ska sälja skörden till en köpare så 
tar denne kanske 10 prover på säden. Är proteininnehållet lågt i genomsnitt så 
får bonden betalt därefter och spannmålet går till foder. Dock finns det frön i 
skörden som egentligen har livsmedelskvalitet och som inte skulle behöva gå 
till foder. Enligt FN behöver vi odla mer men det finns nästan ingen odlingsbar 
yta kvar på jorden. Då behöver vi verkligen ta vara på den skörd vi har på ett 
effektivt sätt. Ur ett holistiskt perspektiv måste vi se till att foder blir foder och 
livsmedel blir livsmedel, säger Karin Wehlin, VD på BoMill.

Grunden till idén bakom maskinen som kan skilja inte bara agnarna från vetet 
utan även vetekärna från vetekärna, är att råvaran i princip aldrig är homogen. 
Processindustrin som tillverkar mjöl som ska gå till pasta eller kakor behöver 
dock ha en så stabil proteinhalt som möjligt. 

    - Genom att ha en homogen kvalitet på råvaran kan man minska matsvinnet 
redan i produktionen. Jag gissar att man också behöver tillsätta mindre till-
satser om man vet exakt vilken råvara man har. Detta är positivt ur mer än ett 
perspektiv, då även konsumenten vill ha en så ren produkt som möjligt, utan 
tillsatser, säger Karin.

För att uppnå en stabil proteinnivå idag om man har en kvarn blandar man ofta 
hög- och lågproteinvete. Problemet är att då får man egentligen ännu större 
variation eftersom man blandar olika skördar. 

    - Vi sorterar varje enskild kärna i våra maskiner - 25 000 kärnor per sekund, 
motsvarande tre ton i timmen. Kärnorna hamnar i separata fack i en cylinder 
och sen scannas dessa med ett infrarött ljus i transmittent läge. Mjukvaran i vårt 
system känner igen ”fingeravtrycket” på en hög-, mellan- eller lågproteinkärna. 
Kärnorna sorteras efter dessa tre nivåer, berättar Karin. 

Maskinen kan dock användas inte bara för att fastställa rätt användningsområde 
för spannmålet baserat på proteininnehåll. En fuktig sommar kan ge svampan-
grepp på skördarna och dessa ger upphov till toxiner. Livsmedelsverket har satt 
olika gränsvärden för hur mycket toxiner som får ingå i till exempel barnmat 
och djurfoder. En svampangripen skörd innebär enorma förluster för bönderna, 
som ofta tvingas skicka den för att användas som biobränsle.

    - Vad vi har sett är att de toxiska kärnorna inte är så våldsamt många i en skörd 
om man sorterar dem. Hela 80 procent eller mer av spannmålet kan vara livs-

medelsdugligt, 10 procent kan 
användas till foder och bara 10 
procent behöver bli biobränsle. 
Då börjar man med en råvara 
där man säger att ingenting är 
livsmedelsdugligt! Säger Karin.

BoMill står inför en väldigt 
spännande framtid. Som ensam-
ma i världen med en lösning för 
enkelkärnesortering på inre kva-
litet och med ett globalt patent 
ligger världen för deras fötter. 
Med 16 personer i Malmö, en 
svensk uppfinning och svensk 
tillverkning av maskinen  på 
Examec i Tomelilla, har man 
sålt nästan 40 maskiner globalt 
och är just nu i en tillväxtfas. 

FN ställer höga krav bland annat på spannmålsproduktionen för försörjningen av jordens befolkning framåt. Problemet med 
trytande odlingsbar yta kan bara lösas med effektivare processer.

 Innovation ger 
spannmålsindustrin helt 

nya villkor

Kunderna är mindre spannmålshandlare och processindustrin. På labbet i Sverige och 
hos återförsäljarna görs testscreening på spannmål för att visa kunderna vad de skulle 
kunna tjäna på att dela upp kvaliteten. Återbetalningstiden på en maskin är mindre än 
ett år gällande svampangrepp. Varje år drabbar svampangrepp någon del av världen. 
Återbetalningen utan toxiner kan vara ungefär 3-4 år konservativt räknat.

    - När vi får fart på detta är det ett väldigt spännande arbetsområde: hållbarhet 
inom livsmedelsindustrin. Vi vill växa bolaget till ett stort internationellt bolag och 
se till att detta blir standard. En bättre process tjänar alla på och vi vill revolutionera 
spannmålsindustrin, avslutar Karin.

Karin Wehlin, 
VD på BoMill. www.bomill.com


