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I och omkring mysiga Sigtuna finns 
mycket att se och göra för alla som 
vill ut på en lagom lång höstutflykt. 
Sigtuna är världens runstenstätaste 
plats och Sveriges första stad. Runt 
omkring finns gott om naturreser-

vat, vandringsleder och cykelvägar och Mä-
lardalens skogar bjuder på marker med en 
uppsjö av både svampar och bär. Vill man 
uppleva äventyr finns mängder av sporter 
som golf och padel eller vandringar i vi-
kingamiljö och ett otal runstenar att besöka. 
Historiskt intresserade kan också se sig om 
med att besöka kyrkor med världs- unika 
Albertus Pictor målningar från 1400-talet, 
ruiner, slott samt torparbyar. 

Sigtuna har en mer än tusenårig historia som 
handelsstad och har Sveriges första gågata. 
Småskalighet präglar handeln än idag och en 
gammal och historiefylld stadskärna delar 
plats med små mysiga butiker och matstäl-
len för lunch och middag. Det är i den här 
pittoreska miljön alla som älskar delikatesser 
och vill drömma sig tillbaka till barndomens 
karameller och konfektyr, eller smaka hög-
klassig lokaltillverkad choklad, och hittar 
sitt favoritutflyktsmål under hösten: 
Augusta Janssons Karamellfabrik och Mam-
sellens Skafferi & Kök.

Att komma in till Augusta Jansson är som att 
färdas tillbaka i tiden, till en karamellbutik 
för hundra år sedan. Här säljs noga utvalda 
gammaldags karameller och konfektyr och 
recepten som används för chokladdelika-
tesserna kommer från Augusta Jansson, 
som redan 1882 hade både tillverkning och 
butiker på Östermalm som också beskrivs 
i Denise Rudbergs böcker. Redan på den 
tiden gjorde hon alla produkter av finaste 
belgisk choklad, en tradition som fortgått 
till dags dato. I samma lokal finns sedan 

februari också Mamsellens Skafferi & Kök. 
Här trängs charkuterier från utvalda små-
skaliga producenter runtom i landet med 
lång-lagrade italienska ostar, delikatess-
marmelader och annat högintressant för 
selektiva läckergommar. 

Bakom succéinrättningen står Maria Col-
lin som, efter många år på Destinations-
bolaget,  bestämde hon sig för att lämna 
tryggheten och starta eget. Tanken på att 
bli karamellbutiksinnehavare hade aldrig 
slagit henne, det var som så många gånger 
en lycklig slump som gjorde att hon fick 
nys om en ledig lokal mitt på Stora Gatan. 

    - Jag gick dit och hörde mig för om villkor 
och bestämde mig på stående fot att jag 
skulle ha lokalen. Butiksägaren undrade 
vad jag skulle driva för verksamhet och i 
den stunden hörde jag mig själv säga att jag 
skall öppna en gammaldags choklad- och 
karamellfabrik på Stora gatan. Det var mer 

än vad jag själv visste! Jag gick hem och be-
rättade nyheten för min man och kände att 
magkänslan var positiv och att jag verkligen 
trodde på idén, berättar Maria entusiastiskt. 
Efter att ha helrenoverat och inrett efter eget 
huvud drog verksamheten igång och blev 
genast en succé. Maria själv hade en begrän-
sad kunskap om choklad och karameller och 
fick lära sig mycket av sin kontakt i bran-
schen, Augusta Janssons Karamellfabrik. 

    - Det ska vara rena produkter utan en 
massa tillsatser. De populära godsaker vi 
säljer mest av är Augusta Janssons klassiska 
kokosboll ”skumraketen”, isländsk lakrits, 
vegansk choklad och klassiska havrebollar. 
Och karameller kommer från Gränna, Fa-
gerströms m.fl som tillverkar karameller 
enligt gammal tradition, säger Maria.

I Mamsellens Skafferi och Kök säljs högkva-
litativa produkter, som till exempel Under-
åkers charkdelikatesser, Gustafs korv och 

Besök höstens
godaste utflyktsmål 

Sigtuna bjuder på mycket roligt och sevärt. Mitt i stan, på Stora Gatan 35, hittar besökare från när och fjärran en bit 
delikat och god historia – Augusta Janssons Karamellfabrik och Mamsellens Skafferi & Kök. 

Höstens godaste utflyktsmål och två av Sigtunas sevärdheter!!

skinka, 36-månaders parmesan och även 
den finaste delen av parmesanen, hjärtat. 
Kronans pepparkakor, deras hjortronsylt 
och andra produkter är också mycket goda 
och populära! Vi erbjuder även RUDEN-
STAMS drycker som smakar som vin men 
håller dig nykter!

    - Vi säljer också knäckebröd från Stora 
Skedvi i Dalarna, hembakat tunnbröd från 
Rälta, kryddor, balsamico-vinäger och got-
ländska produkter som salmbärssylt och 
ramslöksdressing, de senare mycket popu-
lära bland Stockholmsborna säger Maria.
Nya tider kräver nya lösningar. För de som 
inte har möjlighet att ta sig till butiken går 
det även att beställa via hemsidan. Tillsam-
mans har Karamellfabriken och Delikates-
sen både förrätt, varmrätt och efterrätt i sitt 
produktkoncept.

Varmt välkomna till oss under hösten på 
Stora Gatan 35 i Sigtuna! 

                               Skribent: Anna Bjärenäs

www.augustajanssons.se
www.facebook.com/augustajanssonssigtuna

Foto: Jim Lawyer

Foto: Jim Lawyer
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För ett par årtionden sedan var anslagstavlan ett naturligt 
inslag i entrén på många kund-inrättningar, i skolor, på 
vårdcentraler och på företag. Här sattes all möjlig infor-
mation upp i syfte att nå så många som möjligt på väg in i 
lokalen. Allt från information om event, till veckans meny, 
provresultat, regler och förordningar, samt kungöranden 

samsades på begränsad yta och täckte allt som oftast efterhand över 
vartannat vid brist på plats. Att ta ner gamla meddelanden var sällan 
prioriterat, varför mycket av informationen ofta var utdaterad. 

För många organisationer är detta scenario ännu inte historia, utan 
fortfarande, mitt i digitaliseringens era, en realitet. En del företag har 
skapat egna halvdigitala lösningar där de publicerar innehållet i Power-
Point-presentationer på informationsskärmar. Detta löser problemet 
med lappar som delvis skymmer varandra eller kan ryckas bort, men 
informationen blir snabbt gammal och måste bytas ut. Då sitter hela 
organisationen ofta i knät på IT-ansvarig, som är den enda som klarar 
av uppgiften. 

Mot bakgrund av detta startades för 10 år sedan företaget Infoskjermen 
i Norge. Lösningen var enkel: ett system som var lätt för vem som helst 
inom organisationen att använda och som ger snygg, aktuell och lättill-
gänglig information på informationsskärmarna hos företag, skolor och 
andra kommunala serviceinrättningar. I Sverige har lösningen funnits 
i sex år och heter PinToMind. Företaget består av ett litet team där alla 
har många ansvarsområden, vilket ger kunderna en personlig service-
upplevelse och professionell support. Te’ena Østhus Ben-Haim och Sara 
Qvint, är bland annat ansvariga för marknadsföring och kundsupport. 

    - Vår lösning är en digital anslagstavla. Här kan våra kunder publ-
icera innehåll som automatiskt uppdateras och går att tidsstyra med 
slutdatum på informationen. Det går enkelt att lägga in text och bilder 
i färdiga mallar och utseendet går att få skräddarsytt med egen logotyp 
och färg-schema, så att hela informationsskärmens utseende speglar 
ens varumärke och kommunikationsmaterial, berättar Te’ena Østhus 
Ben-Haim på PinToMind.

I skärmens tre olika fält kan man publicera information från flera källor 
samtidigt. Allt från busstider, till väderprognos, event eller öppettider. 
Det går också att koppla skärmen till sociala medier och till kalendern, 
lokala nyheter, världsnyheter, visa video, både genom att ladda upp eget 
material eller visa från Youtube. Anslagen rullar ett efter ett på skärmen 
på ett tydligt sätt.

Kunderna är ofta skolor och företag, men även kontor, fabriker, ja i stort 
sett alla som har reception och väntrum, som kliniker, vårdcentraler och 
tandläkare, har stor nytta av tjänsten. Efter tio år på marknaden har man 
nu över 2 500 kunder i 25 länder. 

    - Infoskärmar är till stor hjälp för arbetsplatser och skolor, där är 
det annars för komplicerat idag att nå ut med informationen. Vårt mål 
är att alla som använder tjänsten ska få hjälp av den och att lösningen 
verkligen uppfyller deras behov. Vi vill ha nöjda kunder, inte bara många 
kunder, säger Te’ena. 

PinToMind är så enkelt att inga förkunskaper behövs. Dessutom vittnar 
kunderna om att de får väldigt bra och snabb support och rådgivning, 
samt att de sparar tid och därmed pengar på att ha ett enkelt och använ-
darvänligt informationsflöde. 

Jämte den stora informationsskärmen finns också en mobilapp så att 
alla som vill abonnera på den information som publiceras på den stora 
skärmen kan få samma information i appen. Detta är väldigt praktiskt 
för till exempel utesäljare eller chaufförer och andra yrkesgrupper som 
inte jobbar inne på kontoret så ofta. Även elever eller personal på sko-

Lättillgänglig information 
grunden till välfungerande 

kommunikation

lan kan få respektive skärms innehåll i appen. I 
Coronatider har PinToMind GO-appen fått ännu 
större betydelse när folk jobbat hemifrån i så stor 
utsträckning. 

    - Vår lösning ger kunderna mer tid att utfö-
ra sin huvudsakliga verksamhet. Informations-
spridningen ska bara fungera! Säger Sara Qvint 
på PinToMind.

Bolaget är marknadsledande i Norge och ser med 
tillförsikt på tillväxten i övriga Skandinaviska och 
engelskspråkiga länder.                            

   Skribent: Anna Bjärenäs

  De flesta typer av företag, skolor, myndigheter och kommunala inrättningar har ett behov av att kommunicera med 
sina besökare, personal, elever eller medborgare. I dagens ständiga informationsflöde är det viktigare än någonsin att 

informationen är lättillgänglig och tydlig för att faktiskt nå fram.

Det går att testa 
infoskärmslösningen gratis i 

30 dagar.

Läs mer på www.pintomind.se
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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 

Unionen - ”Det bästa med mitt 
jobb är att jag får vara med och 
förbättra” 
Ett framtidsdrivet förbund med fokus på förbättring.
Så beskriver Sara Nordström Pettigrew sin arbetsgivare.

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.

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!

WENDELIN MEDIA

VD Philip Wendelin
Försäljningschef Henriette Wendelin

Art Director Isabelle Ibérer
Produktion WENDELIN MEDIA

Tel 040-665 56 56 
Email info@wendelinmedia.com
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Tryck V-tab, 2020 Tidningen trycks på 
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        Utgåva Sep: Framtidens Arbetsplats

Bild: 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!”

Gör föreningen levande!

I Boappa samlar du all viktig information samtidigt som grannar kan 

chatta och styrelsearbetet underlättas. 

Scanna QR-koden eller gå in på boappa.com så �nns din förening 

redan inlagd och redo att aktiveras. 

 

Gör vardagen enklare och föreningen levande! 

Ladda ned Sveriges mest använda boendeapp och kom igång direkt!

Nå alla med 

ett klick

Föreningens 

info i �ckan

Skapar bättre 

gemenskap

Läs mer: www.unionen.se



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

     - Vi sysslar med något så unikt som 
elektrokemi och skapar förutsättningar 
för den gröna miljöomställningen. Basen 
i allt vi gör är katalytiska beläggningar, 
elektroder och elektrokemiska celler som 
kan användas för t.ex.vattenrening,  fram-
ställning av litium, koppar och  kobolt. 
Det som  behövs för den gröna ekonomin. 
Man spar energi om man använder våra 
produkter och kan byta ut ämnen som 
bly, kvicksilver och grafit mot vårt mil-
jövänliga alternativ. Vi supporterar även 
nästa generation i miljöomställningen, 
användandet av vätgas, i vår produkt-
plattform, säger Peter Lundström, VD 
på Permascand. 

Vätgas och användandet i energiomställ-
ning är något som börjar bli i ropet nu. 
Permascand har sedan decennier tillbaka 
supportat den industrin med vår unika 
elektrokemi kompetens och är redo för 
nästa steg.

En av produkterna företaget utvecklat är 
NORSCAND®, en produkt som används 
för litiumframställan. Litium är en vik-
tig beståndsdel i batteriframställan och 
batterier har på senare tid blivit allt vik-
tigare för samhällets övergång till gröna 
energikällor. 

    - Vår produkt utgör en viktig del i 
kedjan och är en  förutsättning för att 

Elektrokemi viktigt i den 
gröna omställningen

det överhuvudtaget ska gå att köra elbil, 
säger Peter. 

Under vårens utbrott av COVID -19 fick 
Permascand en förfrågan om teknologin 
kunde användas för att producera klo-
rinlösning som kan användas för ytdes-
infektion. Under några veckor jobbade 
vår teknik och FoU avdelning intensivt 
och tillsammans med säljavdelningen för 
att ta fram en önskad anpassad produkt.

    -Jag är stolt över vår agila organisation 
som på ett lyhört sätt lyckas anpassa ex-
isterande produkt till en ny applikation, 
säger Peter.

Ett annat exempel på appliceringen av 
Permascands produkter är i fartygs-
branschen där elektrokemiska celler an-
vänds för vattenrening i fartygen innan 
de går in i hamnen, så att de inte ska 
sprida levande organismer från ett hav 
till ett annat. Fram till 2023 har fartyg-
sägare och rederier på sig att installera 
en lösning för vattenrening för att klara 
det nya lagkravet. 

     - Vår lösning är miljöbesparande och 
effektiv. Vi skapar den elektrokemiska 
reaktionen med hjälp av ström. Detta ver-
kar få stort genomslag på marknaden då 
det är en beprövad, robust och tillförlitlig 
process med extremt lite driftsavbrott. Vi 
tror stenhårt på det här och håller just nu 
på och bygger en marknad, säger Peter.
 
    – Den elektrokemiska cellen kan pla-
ceras var och hur som helst på fartyget. 
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Vår produkt är också mer yt-effektiv än 
alternativa tekniker som t.ex. UV. Bar-
lastvattnet, saltvatten från havet, pum-
pas genom en tub där det renas genom 
elektrokemiskt framställd hypoklorit på 
ett naturligt sätt, säger Viktoria Lind-
strand, ansvarig för marknadsföring och 
försäljning.

Permascand skapar inte bara nya celler 
från scratch, utan återanvänder mycket 
av råmaterialet om och om igen. 

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

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

    - Det är målet och vi tror att det är ett 
klart realistiskt mål. Vi har en införsälj-
ningsfas på 5-10 år. Vi ska leverera till de 
kunder vi har idag och vi har bra koll på 
marknaden och dess potential. Gör vi det 
vi har i planen så är vi ett miljardföretag 
om några år. För att klara målet investe-
rar vi i personalen, i maskiner, lokaler, 
utrustning, miljöbefrämjande åtgärder, 
arbetsmiljö och produktutveckling, be-
rättar Peter.
    - Vi är ett coolt, miljövänligt bolag. För 
oss är det viktigt att kunna rekrytera bra 

kompetenser, med bra värderingar, som 
tar ansvar för samhället. Vi är väldigt 
teknikdrivna, med fokus på forskning 
och utveckling. Men det handlar lika 
mycket om produktionsteknik som pro-
duktutveckling. Människorna vi söker är 
produktionsroller i verkstäder, men vi in-
vesterar också mycket i robotisering och 
automation och personer med kunskap 
inom detta är extra intressanta. Teknisk 
support internt och externt till kunderna 
behövs också för att vi ska kunna hjälpa 
kunderna med deras information och 
produktionsdata, optimera detta och 
produkten vi levererar. Vi vill ha med-
arbetare som kommer till jobbet och vill 
bidra, lösa kundens problem och är sugna 
på att bygga företaget, säger Viktoria. 

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

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

Skribent: Anna Bjärenäs

  

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

Permascands framtida mission

Permascands Ledningsgrupp Robotisering av maskinparken skapar förutsättning för Permascands tillväxt

Utsikt över Ljungandalen och siten i Ljungaverk
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Med utgångspunkt i åratal av empiriska studier stöttar Great Place to Work organisationer i att identifiera och utveckla 
företagskulturen så att den driver verksamheten i rätt riktning. Resultatet blir högre lönsamhet och engagerade 

medarbetare som trivs, mår bra och presterar bättre.

G reat Place to Work 
mäter, utvecklar och 
certifierar riktigt bra 
arbetsplatser. I dagens 
hårda konkurrens om 
kompetensen är en cer-

tifiering ett utmärkt sätt att attrahera och 
behålla personal, samtidigt som det visat 
sig påverka lönsamheten positivt.

Det började på 80-talet i San Francis-
co, då en journalist mötte en organi-
sationskonsult som tillsammans ansåg 
att medarbetarnas engagemang är den 
viktigaste tillgång en organisation har. 
Tillsammans skrev de böcker och kart-
lade organisationer i stora empiriska stu-
dier. De sökte svaret på varför det finns 
så många dåliga arbetsplatser, vad som 
kännetecknar bra arbetsplatser och vad 
som saknas på dåliga arbetsplatser. Stu-
dierna visade att tillit och förtroende för 
hur organisationen drivs och utvecklas 
är en viktig nyckelfaktor. 1997 fick de i 
uppdrag av Fortune Magazine att ur sitt 
stora dataunderlag göra en ranking av de 
organisationer som är riktigt bra. Detta 
var startskottet för den första listan på 
de 100 bästa arbetsplatserna. 

Med åren har en bra placering på Great 
Place to Works topplistor blivit ett 
sätt för företag att differentiera sig. 
Att kvantifiera hur bra arbetsplatsen 
är har fått stort genomslag då det ger 
företagsledningen en möjlighet att mäta, 
jämföra och utveckla företagskulturen 
i rätt riktning utifrån resultaten i 
analyserna. 

    – Resultatet används för att förbättra 
verksamheten men också för att jämföra 
sig med andra företag och för att visa 
upp för medarbetare, jobbsökande och 
kunder, säger Maria Grudén som är vd 
på Great Place to Work i Sverige.  

Great Place to Work finns nu i 90 länder 
världen över, däribland i Sverige, och ut-
för varje år medarbetarundersökningar 
av 11,5 miljoner medarbetare från över 
10 000 organisationer.

    – Vi mäter arbetsplatser utifrån två pa-
rametrar; först tar vi reda på hur medar-
betarna upplever sin organisation genom 
en medarbetarundersökning och sedan 
låter vi organisationen redogöra för hur 
de jobbar med att bygga sin kultur inom 
allt från rekrytering och introduktion 
till uppmärksamhet och kommunikation. 
Utifrån detta kan vi se hur medarbetarna 
faktiskt upplever de initiativ som sker 
från ledningshåll, om det finns ett glapp 

 Tillit, stolthet och kamratskap 
driver lönsamheten

däremellan och vad som behöver föränd-
ras eller förbättras. De organisationer som 
får allra högst resultat kan utses till en 
av Sveriges, Europas eller till och med 
världens bästa arbetsplatser och det är 
dessa listor som får stor medial uppmärk-
samhet varje år. Dock är det sällan läng-
tan efter berömmelse som motiverar de 
flesta organisationer att vilja arbeta med 
sin kultur, utan de allra flesta har insett 
att denna fråga ger långt mer viktigare 
fördelar, såsom överlägsna resultat när 
det kommer till rörelseresultat per an-
ställd, rörelsemarginal, tillväxttakt och 
avkastning på tillgångar, berättar Maria.

De bolag som rankas högt av GPTW 
har betydligt högre avkastning än an-
dra bolag på den amerikanska börsen. 
Även i Sverige är korrelation mellan 
utveckling, tillväxt och hög ranking 
tydlig. Svenska organisationer som är 
certifierade till ett Great Place to Work 
har dubbelt så hög vinstmarginal som 
genomsnittliga svenska bolag. 

    – Detta har blivit en central lednings-
fråga där strategin bygger på att öka 
lönsamheten. Organisationer har allt-
mer insett vikten av att vara en genuint 
bra arbetsplats, där människor vill börja 
jobba, fortsätta jobba och leverera ett bra 
resultat. Det är tuff konkurrens mellan 
bolagen och inom många branscher rå-

ha en löpande dialog, att det finns forum 
där de anställda kan föra fram åsikter, 
att det finns ett levande ledarskap, att 
ledarna vet hur medarbetarna mår och 
att de vet hur de ska kunna göra det bästa 
framåt är fundamentalt. Ledarskapet är 
viktigt, att ledarna agerar som en före-
bild i organisationen och förmedlar or-
ganisationens värderingar är jätteviktigt. 
Likvärdig behandling oavsett roll är en 
annan hörnsten. Vi pratar mycket om 
likvärdighet, ska ledningen kommunicera 
med alla medarbetare så ska det gälla alla 
grupper, understryker Maria.

För att kunna driva en sund utveckling på 
arbetsplatsen gäller det att organisationen 
tar vara på engagemanget hos medarbe-
tarna så att de kan trivas och utvecklas 
i sina roller. Företag måste veta vart de 
är på väg med sina medarbetare och ha 
en People Plan. 

    – Det måste finnas en strategi när det 
kommer till vilken kompetens organisa-
tionen ska bygga upp, hur det ska göras 
och vilken kultur som ska råda. Utan en 
konkret plan kommer organisationskultu-
ren att bli som den blir, då utvecklas den 
i sin egen riktning, säger Maria.

Organisationer som vill förbättra sin 
verksamhet har mycket att vinna på att 
ta reda på hur medarbetarna uppfattar 
den befintliga organisationskulturen med 
hjälp av Great Place to Works undersök-
nings- och certifieringsmetod. Med den 
får ledningen en tydlig bild över vad som 
behöver förändras och kan påbörja arbe-
tet med att bygga en lönsammare orga-
nisation där medarbetare känner tillit, 
stolthet och kamratskap.

Skribent: Anna Bjärenäs

der det brist på kompetens vilket leder 
till att det är en fight om att vinna de få 
specialister som finns och dessutom att 
få behålla dem. Att vara den som betalar 
högst lön är sedan länge inte det viktigaste 
för att vinna kampen om talangerna, utan 
det är annat som driver motivation hos 
dagens arbetstagare. Därför blir det en 
affärskritisk satsning att certifieras som 
ett Great Place to Work, inte för själva 
diplomet som organisationerna kan visa 
upp, utan för att de organisationsföränd-
ringar som blir en följd av våra analys 
leder till bättre resultat och högre av-
kastning, säger Maria.

Kunderna är allt från mindre organisa-
tioner med under 10 anställda till globala 
jättar med hundratusentals medarbetare 
i hela världen. Det råd som samtliga får 
är att satsa på tre centrala områden som 
Great Place to Work identifierat som vik-
tiga för att bygga en lönsam organisation: 
tillit, stolthet och kamratskap. 

    – Du kan hitta kamratskap i många or-
ganisationer, men att ha bra kamratskap i 
teamet utesluter inte att du kanske avskyr 
företaget du jobbar för. Här är alla pussel-
bitar viktiga att värdera. Att känna tillit 
handlar ofta om information och dialog 
om vart företaget är på väg och varför. 
Medarbetarna vill veta orsaker till beslut 
och det gör att de känner sig tryggare. Att 

Maria Grudén, vd 
på Great Place to Work i Sverige

www.greatplacetowork.se
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Bioteknik och diagnostik 
avgörande för framtiden
Det kan inte ha undgått någon hur stort fokus det varit under våren på skyddsmateriel, reagens för diagnostik samt 

provtagningsutrustning -  och den skriande bristen på dessa. Mitt i stormens öga befinner sig Nordic Biolabs, en 
leverantör inom bioteknik och diagnostikbranschen, en bransch som spelar en avgörande roll för pandemins förlopp.

C a 2-4 procent av sjukvårdsbudgeten går nor-
malt sett till labb och analys. Samtidigt inser 
de flesta att om man ställer rätt diagnos på 
ett tidigt stadium kan rätt behandling ges, 
vilket kan spara stora kostnader i slutän-
dan. Dessutom besparas patienten onödigt 

många besök hos olika specialister. Covid-19 har bland annat 
visat världen hur viktigt det är att testa och diagnostisera 
i ett tidigt skede för att förhindra spridning och rädda liv. 
En adekvat testning initialt i ett sjukdomsförlopp leder till 
en snabbare och korrekt behandling, säger Thomas Busch, 
VD på Nordic Biolabs. 

Nordic Biolabs firar 50 år i år och har sedan starten legat i 
framkant som leverantör till laboratorier på sjukhus, uni-
versitet och läkemedels-/biotekindustri. 

    - Under Covid-19 har vi på Nordic Biolabs som etable-
rad leverantör blivit väldigt efterfrågade, nu när vården 
fullkomligen skriker efter skyddsutrustning och provtag-
ningsmaterial. Bristen på dessa är en av orsakerna till att 
vården haft stora svårigheter att nå det uppsatta målet på 100 
000 tester i veckan. Det har varit tufft att försöka möta den 
plötsliga extremt stora efterfrågan på dessa produkter och 
alla har blivit ”tagna på sängen”, men nu börjar vi komma 
ikapp, berättar Thomas.

Delar av vårt sortiment som skyddsutrustning, provtag-
ningspinnar, reagens och utrustning för detektion av virus 
och antikroppar har haft en enorm efterfrågan.
 
    - Vi har även produkter för att mäta koagulation hos 
patienterna. En av effekterna av Covid-19 är just att man 
kan få blodproppar, bl.a i lungorna, att hitta och förebygga 
dessa på ett tidigt stadium är fundamentalt för att minska 
dödligheten bland patienterna, säger Thomas.

Vidare levererar vi utrustning för att tappa blodplasma och 
just nu pågår projekt att ge svårt sjuka patienter blodplasma 
från plasmagivare som tidigare haft Covid-19 och utvecklat 
antikroppar. Därmed kan sjukdomsförloppet lindras hos 
svårt sjuka och patienter tillfriskna fortare.

    - Vi vill vara med och bidra till den tekniska utvecklingen 
så det är viktigt att vi kan leverera innovativa produkter. 
Att produkterna håller hög kvalitet och att producenterna 
garanterar goda arbetsförhållanden för sina anställda, är 
avgörande för oss, påpekar Thomas.

Just In Time, JIT, har under pandemin fått mycket kritik. 
Vårdsektorn pressar leverantörerna som får betala vite om 
de inte levererar, men när det inte finns material att tillgå 
är detta föga effektivt och systemet fallerar.  

    - I och med Covid-19 har man äntligen börjat tänka om. 
Vi fick ett varnande exempel när fem sjukhusregioner bytte 
leverantör hösten 2019 och leverantören inte hann sätta upp 
rutiner och logistik med kort varsel, varpå sjukhusens egna 
förråd snabbt tog slut och sjukhusorganisationerna sattes i 
stabsläge. Hundratals operationer fick ställas in med kort 
varsel, berättar Thomas.

Den kritiska situation som bristen på skydds- och testut-
rustning orsakat har gjort att majoriteten av aktörerna insett 

att stora beredskapslager och självförsörjning inte är 
så dumt. Sjukvården måste ha egna beredskapslager 
och inte bara förlita sig på sina leverantörer, men 
det förutsätter också en god kommunikation och 
bra relationer mellan inköpsorganisationerna inom 
landstingen och leverantörer. 

    - Under ”Coronakrisen” har extremt många lyck-
sökare sökt sig till vården som leverantörer, och sålt 
undermåliga handskar, visir och munskydd som inte 
är CE-märkta och som sedan fått kasseras. Vi firar 
50 år som företag i branschen i år, och våra väleta-

blerade leverantörer har alla CE-märkningar, certifikat 
och specifikationer som krävs på produkter för att 
användas inom svensk sjukvård. Vi har kompetenta 
medarbetare som förstår sjukvårdens behov. Trycket 
på oss har varit extremt högt under Coronakrisen, 
men har också gett oss möjlighet att visa att vi är en 
leverantör och partner att räkna med inför framtiden, 
avslutar Thomas. 
      Skribent: Anna Bjärenäs

Thomas Busch, 
VD på Nordic Biolabs. 
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A tt brandskydda 
lokaler, möb-
ler, fordon och 
alla typer av 
produkter är 
nödvändigt för 

att undvika farliga bränder och 
övertändning som kan få fruk-
tansvärda konsekvenser. Traditio-
nella brandskydd innehåller dock 
mängder utav toxiska ämnen, som 
Brom och Bor, som får stora ne-
gativa effekter på miljö, djurliv 
och för oss människor. 

Ett av världens giftigaste 
ämnen finns överallt
Brom, som brukar kallas världens 
giftigaste grundämne, är ett av de 
ämnen som ingår i traditionel-
la brandskydd. Brom är extremt 
cancerframkallande och dessutom 
hormonstörande, vilket gör att ex-
empelvis normal könsutveckling 
sätts ur spel och att barn föds med 
missbildningar. Det tar över 500 
år för naturen att bryta ner Brom, 
vilket gör att det hinner ställa till 
stor skada för miljön. Även Bor 
används i brandskydd, också det 
är ett cancerogent ämne som har 
fertilitetshämmande egenskaper. 
Sedan 2015 får Brom inte längre 

Ecofireprotection 
 miljövänligt svenskutvecklat 

brandskydd

användas alls inom EU, vilket gjort 
att det uppstått ett stort behov av 
alternativ till traditionella brand-
skydd. 

Giftfri innovation når stor 
framgång
Ecofireprotection är ett svenskut-
vecklat brandskydd helt utan tillsats 
av Brom eller andra giftiga ämnen. 
Mats Svensson, entreprenör med 
bakgrund i tre tidigare börsnote-
ringar och egen företagare så länge 
han kan minnas, hittade redan för 
15 år sedan produkten som skulle 
bli början på ett miljövänligt brand-
skydd.
 
    - Det började som ett hobbypro-
jekt för att färdigställa produkten 
tillsammans med Toxicon, ett kva-
litetslaboratorium utanför Lands-
krona. Sedan gjordes omfattande 
prover på Statens Provningsanstalt 
(numera RISE) och vi fick fantas-
tiska resultat. Dokumentation för 
produkten som vi kallar Ecofire-
protection, (EFP), togs fram och jag 
bildade bolaget med samma namn, 
berättar Mats.

Efter flera års forskning och ut-
veckling utförde SP - Statens Prov-
ningsanstalt (numera RISE) i Borås 

brandtester som gav strålande re-
sultat. EFP AB har idag ett 20-tal 
samarbetsavtal runt om i världen 
med olika industrier och produk-
ten är på gång att bli patenterad i 
200 länder globalt. I USA har man 
redan omfattande patent på plats. 

Den största fördelen med pro-
dukten är att den är helt giftfri 
och mycket effektiv för att för-
hindra att brand uppstår, sprider 
sig och återantänder. Faktum är 
att det är det enda miljövänliga 
brandskyddsmedlet på markna-
den. Det är luktfritt och lämnar 
inte fläckar på det material som 
ska skyddas, säger Mats.

Lättapplicerat och 
miljövänligt
EFP finns både i pulverform och 
vattenbaserat, samt är mycket lätt 
att applicera. Leverans av brand-
skydd i pulverform istället för 
färdigblandat i flaskor är i prin-
cip helt unikt på marknaden för 
brandskydd, vilket gör det än mer 
miljövänligt, då man sparar in på 
onödiga transporter. Dessutom blir 
det betydligt billigare. Tack vare att 
EFP är giftfritt finns ingen märk-
ningsplikt enligt Kemikalieinspek-
tionen. 

www.ecofireprotection.se

    –Vi har trots detta valt att ta 
fram full dokumentation som med-
följer vid leverans. Efter att man 
sprayat EFP på de produkter som 
ska brandskyddas behöver det bara 
torka, sedan är skyddet komplett. 
Vi kan även via våra återförsäljare 
landet över sköta själva applice-
ringen om så önskas, säger Mats.

Nästa stora svenska 
exportprodukt
EFP AB har redan samarbetsavtal 
med en mängd kunder. Den mest 
namnkunniga är Nobelfesten som 
EFP brandskyddar till stora delar 
sedan 12 år tillbaka. 

Strikt kontrollerade
EFP är kontrollerade genom ECHA 
(EU) och deras databas CLP. Allt 
går genom Kemikalieinspektionen 
som vi har regelbunden kontakt 
med. 

Börsnotering
En börsnotering ligger också i pla-
nen, men på grund av rådande pan-
demi har denna skjutits på framti-
den till 2021. 

                   Skribent: Anna Bjärenäs

Vårt USA-patent

EFP säljs i påse

Ecofireprotection (EFP) är ett svenskutvecklat brandskydd fritt från gifter som exempelvis Brom 
och Bor. EFP förhindrar att brand uppstår och orsakar återtändning.

Mats Svensson,VD & grundare EFP,
 Nobelfesten 2019
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Mats Svensson,VD & grundare EFP,
 Nobelfesten 2019
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Många spenderar så mycket som 90 procent av tiden inomhus. Otaliga studier visar att inomhusklimat, 
luftkvalitet, och bullernivå påverkar hälsan, arbetsmiljön och prestationsförmågan på ett påtagligt sätt. 

På framtidens arbetsplats bör rätt inomhusklimat vara en självklarhet.

E n människa äter ungefär 
ett kg mat, dricker tre li-
ter vätska och andas 30 kg 
luft per dygn. Kosthållning 
får stort  fokus såväl i me-
dia som i mångas tillvaro, 

medan luftkvalitet i inomhusmiljöer säl-
lan får plats i debatten. 

    - Så länge vi inte mår dåligt så tänker vi 
inte på luftkvaliteten. Många spenderar så 
mycket som 90 procent av sin tid inom-
hus. Vi vistas i lokaler för skola och jobb, 
vi handlar, går på gymmet eller badhuset. 
Att vi ska ha bra luft och inomhusklimat 
handlar om temperatur, luftfuktighet och 
bra ventilation. Allt detta hänger ihop 
och påverkar hälsan. Systemen skall fin-
nas men inte märkas, luftkvaliteten skall 
vara hög och ljudet lågt. Luftkvaliteten 
påverkar arbetsklimat och prestationsför-
måga, koncentrationsförmåga, sjukfrån-
varo, hudproblem, allergier, listan kan 
göras lång, säger Lena Eklind, Technical 
Director på Systemair AB.

Systemair startade sin verksamhet 1974 i 
Skinnskatteberg. Affären var baserad på 
en innovation, en kanalfläkt som installe-
rades direkt i kanalerna och underlättade 
installationerna avsevärt. 

    - Kanalfläktarna finns fortfarande med 
i produktfloran och säljer bra. De föränd-
rade standardsättet att installera, det blev 
mer rakt på och detta motto har vi be-
hållit; the straight way. Det präglar både 
företagskulturen, hur vi gör affärer, hur 
verksamheten bedrivs, hur vi kommer till 
beslut, och hur vi löser kundernas behov. 

Systemair bidrar till ett hälsosamt in-
omhusklimat på de flesta platser där 
människor befinner sig dagligen – bo-
städer, kontor, industrier, sjukhus, sim-
hallar, parkeringshus och flygplatser är 
några exempel. Systemair jobbar nära 
orterna där man finns och gör en positiv 
skillnad för det lokala samhället. Genom 
åren har företaget växt genom över 60 
förvärv. Bolaget är nu en internationell 

Rätt inomhusklimat
 - en hälsofråga

koncern med funktioner på många olika 
platser i världen. Mer än 320 000 kvm 
produktionsyta är fördelade på 27 fabri-
ker i 20 länder. Produktutveckling finns 
i 24 olika länder. 

    - Produktionsanläggningarna har en 
väldig tyngd i bolaget med sin kompe-
tens och vi har varit och är duktiga på 
att utveckla själva produktionsapparaten. 
Vi är ett entreprenörsdrivet  företag där 
det är lätt att påverka beslut, komma med 
idéer och bli lyssnad på, få gehör oavsett 
om man är ny eller varit länge i bolaget. 
Det är en nyfiken och resultatinriktad 
miljö. Vi är globala och många jobbar 
internationellt, samtidigt som vi verkar 
lokalt på de olika orter där vi finns.  Ex-
pansivt, modigt, positiv anda och ständig 
utveckling är ord som beskriver Syste-
mair, säger Lena.

Kunderna är byggare, konsulter och in-
stallatörer, tre kundgrupper som upp-
skattar korta leveranstider, något som 
Systemair är måna om att alltid leva upp 
till. Att leveranstiden är viktig hänger 
samman med att man ofta vill ha venti-
lationssystemen på plats strax innan de 
ska installeras, eftersom de är skrym-
mande och annars tar stor plats på en 
byggarbetsplats. 

    - Vi har väldigt korta leveranstider, 
tack vara våra  tre distributionscenter 
på olika ställen i världen och för att vi 
producerar  mot lager. Detta värderas 
högt av kunderna så det är en nyckelfaktor 

för oss. I Sverige får kunderna leverans 
inom 24 timmar och inom Europa inom 
72 timmar, berättar Lena.

Hög kvalitet och  att produkterna är lätta 
att installera är andra nyckelfaktorer till 
framgången. 

  - Vi deltar aktivt i många intresseorgani-
sationer runt om i världen och   påverkar 
framtidens krav på utvecklingen. Det tror 
jag märks i våra produkter. Vi är en global 
spelare, med inblick i vad som händer på 
olika marknader och har samtidigt bra 
lokal förankring, menar Lena.

I skapandet av framtidens arbetsplats är 
inomhusluften en viktig del i hur med-
arbetarna mår och presterar. Systemair 
bidrar med behaglig inomhusluft på ett 
hållbart sätt. 

    - Vi tittar mer och mer på hållbarhet i 
produktutveckling och produktion , låg 
energiförbrukning är viktigt, det är både 
ett externt och internt krav.  Det finns en 
fysikalisk gräns för energiförbrukningen 
så mycket behöver göras i andra områden 
också och vi tittar på livscykelperspekti-
vet för produkten. I produktutvecklingen 
använder vi oss också av våra fina labb för 
att säkra hög luftkvalitet och låg ljudnivå 
hos produkterna. Vi investerar i styr- och 
reglerområdet med behovsstyrd ventila-
tion, alltså när man mäter Co2-nivån efter 
antal personer i rummet, berättar Lena.

Just att anpassa ventilationen efter verk-
liga förhållanden och behov är en tydlig 

trend. Sensorer blir viktigare och sys-
temen blir mer avancerade, allt för att 
förbättra  ventilation på ett hållbart sätt. 
Andra märkbara trender är ökad efter-
frågan på energieffektivitet och hållbar 
produktdesign, något som efterfrågas mer 
och mer i kölvattnet av EU:s klimatmål. 

Arbetsplatsernas utformning idag jämfört 
med för tio år sedan med fler öppna ytor, 
fler personer i samma lokal, som jobbar 
med helt olika saker och färre egna rum, 
har lett till att kunderna efterfrågar flex-
ibla lösningar. 

    - Det blir också mer IoT lösningar och 
möjligheterna i det området är stora för 
mer individanpassning och flexibilitet. Vi 
kommer att fortsätta investera i ny teknik 
och nya produkter för att vara kundernas 
främsta partner i arbetet med att möta 
deras utmaningar i framtiden. Att lyssna 
på kundernas behov och lyfta fram idéer 
från alla parter är viktigare än någonsin, 
avslutar Lena.

Framtiden ser ljus ut för Systemair, som 
planerar en fortsatt expansion genom re-
krytering, förvärv och partnerskap. 

Skribent: Anna Bjärenäs

Lena Eklind, 
Technical Director 
på Systemair AB.
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Annika Nilsson 
& Lena Winqvist,

grundare 
Hajja Hjärnfokus

Hajja Hjärnfokus 
– för ett effektivt och hållbart arbetsliv

I dagens snabbrörliga samhälle med ett konstant informationsflöde och ständiga förändringar utmanas hjärnan hela tiden. Genom 
att förstå hjärnan och dess begränsningar kan vi jobba med hjärnfokus och på så sätt vara mer effektiva - på ett hållbart sätt.

H ajja Hjärnfokus grun-
dades 2013 av Anni-
ka Nilsson och Lena 
Winqvist, föreläsare 
och läromedelsförfat-
tare. Hajja Hjärnfokus 

förmedlar grundläggande principer om 
hjärnan som är konstanta i en föränderlig 
värld. Om man lär känna hjärnan kan 
man jobba, lära och samarbeta på bästa 
sätt. Då jobbar man med hjärnan och 
inte mot den. 

Kunderna återfinns i många bran-
scher. Allt från arkitekter, advokater 
och It-bolag, till flygledare, universitet 
och silversmeder har genomgått Hajja 
Hjärnfokus skräddarsydda utbildningar, 
föreläsningar och workshops. Innehållet 
har en tydlig koppling till självledarskap, 
då många verksamheter idag lägger stort 
ansvar på medarbetarna. 

    – Vi ger våra kunder enkla strategier i 
sitt självledarskap. Om man förstår hur 
hjärnan fungerar kan små förändringar 
göra att man blir mer effektiv och kan 
utnyttja de kognitiva förmågorna på bäs-
ta sätt. Det kan handla om hur du pla-
nerar din arbetsdag. På morgonen har 
du mycket hjärnkraft. Då ska du passa 
på att göra det som är kognitivt tungt, 
som att prioritera och fatta beslut. Un-
der resten av arbetsdagen kan du växla 
mellan uppgifter som är kognitivt tunga 
med uppgifter som är kognitivt lätta, som 
rutinuppgifter. På så sätt får hjärnan vila 
och det är viktigt eftersom hjärnkraften 
under en dag faktiskt är begränsad. Då 
kan man effektivisera och se till att arbe-
tet blir hållbart i längden, säger Annika. 

    – Interaktion är en stor del av våra 
föreläsningar. Vi gör övningar så att man 
praktiskt omsätter det man lär sig. Den 
feedback vi får är att detta är ett roligt och 
spännande sätt att lära sig på. Det är nog 
det vi saknar allra mest nu i Coronatider, 
säger Lena.

Föreläsningar och workshops har i dessa 
tider kompletterats med digitala föreläs-
ningar, samt flera föreläsningar uppdela-
de i mindre grupper istället för en stor. 
Dessutom har Hajja Hjärnfokus spelat in 
ett stort digitalt utbildningsmaterial för 
pedagoger. De har även fortbildat sig om 
kreativitet och hjärnan vilket utmynnat i 
nya föreläsningar som kommer i höst - om 
arbetsplatser och kreativitet. De skriver 
även små narrativa handböcker om hjär-
nan och lärande. Titlarna ”Hjärnsmart 
lärande - minnet” och ”Hjärnfokus på läs-
ning” finns ute och en tredje ”Hjärnfokus 
på mindset” kommer ut nu i september.

Den sociala hjärnan för samarbete 
och lärande
Hjärnfokus på arbetslivet handlar också 
om samarbetet med kollegor. Här spelar 
den sociala hjärnan en stor roll. Hjärnans 
hot- och stressystem aktiveras av ”sociala 
triggers”. När stressystemet är aktivt får 
vi bland annat svårare att fokusera, för-
stå och minnas. Dessutom kan vi då se 
våra kollegor som ”fiender” och vill helst 
inte lyssna på deras idéer. Risken är att 
vi missar viktig information.

    – Små, små signaler gör att hjärnans 
stressystem går igång. Det kan handla om 
att din status sänks eller att du uppfat-
tar att någon är orättvis mot dig. Lyckas 
vi kringgå dem kan vi istället aktivera 
hjärnans belöningssystem och dopamin 
frigörs, vilket gör att vi blir öppna och 
nyfikna, intresserade och mer motivera-
de. När alla på arbetsplatsen förstår hur 
den sociala hjärnan fungerar så begriper 

man lättare både sina egna och andras re-
aktioner. Det skapar goda förutsättningar 
för ett gott samarbete, säger Lena. 

Det är inte bara den sociala hjärnan som 
utmanas i arbetslivet. Dagens och även 
framtidens arbetsplatser kommer också 
att ställa krav på att vi ska fortbilda och 
kompetensutveckla oss i ett livslångt lä-
rande. Vet du hur minnet fungerar för-
står du hur du ska lära på ett sätt som 
hjärnan tycker om. Det kan handla om 
enkla saker som att det är tankarna vi 
minns. Därför är det stor skillnad mellan 
att passivt lyssna och aktivt tänka. Ge-
nom enkla metoder tänker du på djupet. 
Det kan också handla om att förstå vad 
som händer i hjärnan när man repeterar 
kunskap och hur man kan repetera för 
störst effekt. 

     – Vår framgång beror till stor del på 
att vi är pedagoger i grunden. Alla år i ut-

bildningsbranschen har vässat vår peda-
gogiska kompetens. Vi är skickliga på att 
göra det komplicerade enkelt för att det 
ska bli både greppbart och användbart. 
Vi har själva stor hjälp av kunskap om 
hjärnan för att lära, jobba och samarbeta 
på bästa sätt, berättar Lena. 

    – I en föränderlig värld är det viktigt att 
förstå hjärnan. Framtiden handlar om att 
inte glömma att vi har en gammal hjärna 
i en modern värld. Att förstå hjärnan är 
att förstå sig själv, avslutar Annika. 

Vill du veta mer om Hjärnfokus i 
arbetslivet - besök Hajja.nu.
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På grund av Corona så har användandet av digitala videomöten ökat lavinartat och idag har de flesta tillgång till lösningar både i 
datorn som mobilen. Många organisationer har på kort tid fått erbjuda anställda det som funnits att tillgå på marknaden men fler 
går nu över till mer långsiktiga lösningar som följer svenska sekretess och dataskyddsregler. Lösningar som anställda tryggt kan 

använda oavsett ärende, tid och plats.

S ecureAppbox har för Uppdrag 
Psykisk Hälsa (på SKR) räk-
ning utvecklat en lösning till 
socialtjänstens medarbetare 
att kunna arbeta på distans 
med alla de känsliga ärenden 

som hanteras dagligen. Tjänsten lanse-
rades i april och har nu spridit sig till 
många kommuner och regioner.

Sekretess och skydd av personers inte-
gritet är vardag inom socialtjänsten och 
av högsta vikt för arbetet. Att kombinera 
videomöten med säker digital kommu-
nikation underlättar vardagen för många 
under dessa osäkra tider.

Alla är överens om att Corona har på-
skyndat den digital utvecklingen där be-
hovet av fysiska arbetsplatser snabbt har 
minskat till förmån till digitala och mer 
geografiskt flexibla. Detta kräver i sin tur 
ökad säkerhet och regleringar. EU har 
tagit initiativet i världen att se till att reg-
lering av Internet sker demokratiskt och 
med skydd för den enskilde individen, 
vilket också EU domstolen klargjorde 

Framtidens kontor kräver 
digital trygghet

den 16 juli i år då man ogiltigförklarade 
Privacy Shield och SCC obrukbar.

     – Alla organisationer har ökat behov av 
trygg och säker kommunikation, speciellt 
när ledande amerikanska moln-tjänster 
(Zoom, Teams, Skype mfl) inte längre 
anses klarar våra dataskyddslagar efter 
utslag i EU-domstolen 16 juli. Eventuell 
spridning av känsliga data och uppgifter 

under sekretess kan får drastiska följder 
för organisationen och kunders förtroen-
de. säger Daniel Vallentin, digital kom-
munikations expert på SecureAppbox. 

 Det finns nu nya starka krafter inom EU 
som förstår att vi inte kan vara beroen-
de av bara amerikanska eller kinesiska 
molntjänster utan behöver bygga upp 
konkurrenskraftiga alternativ på en inre 

Kontakta våra experter:

daniel@secureappbox.com eller 
andreas@secureappbox.com så hjälper 

dom och våra partners er med säkra 
digitala möten.

Intresserad av trygga och säkra 
videomöten som följer våra 
svenska lagar och värderingar? 

digital marknad. SecureAppbox är en av 
de utvalda som deltar i detta EU-arbete 
och erbjuder säkra digitala kommunika-
tionstjänster för svenska och europeiska 
företag och organisationer - oavsett tid, 
plats eller enhet.

www.secureappbox.se



SPONSRAD ARTIKEL  

Lindra besvär med 
kraniosakral terapi 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

Kraniosakrala terpeutförbundet 
Kraniosakral  terapi  är  en  populär  behand-
lingsmetod på stark frammarsch. I USA och 
England är det en vanlig behandlingsmetod. 
I Schweiz är den erkänd och accepterad av 
hälso-  och  sjukvårds-myndigheten.  I  Dan-
mark och Tyskland finns många terapeuter.  
Vi tycker det är viktigt med krav på utbild-
ning,  kvalité  och  försäkring  och  du  hittar 
registrerade  kraniosakral  terapeuter  på 
www.kstf.se 
Du kan nå oss även via info@kstf.se 
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Regina Wallmarkk

Nozzy Glider är ett helt nytt svenskt damm-
sugarmunstycke med två mycket viktiga 
egenskaper.

• Det är marknadens lättaste allround- 
munstycke.

• Det glider lättast av alla munstycken  
över alla underlag.

Vad vinner du?

• Du sparar axlar och leder och du  
behöver inte anstränga dig lika mycket 
som annars.

• Du vinner tid. Med Nozzy Glider på ditt 
dammsugarrör så dammsuger du på 
halva tiden mot normalt.

Dessutom slipper du växla läge på mun-
stycket när du byter från golv till matta. 

Nozzy Glider har samma läge på alla 
underlag. Nozzy Glider suger inte fast på 
mattor, den unika konstruktionen motver-
kar det vacuum som annars bildas med de 
flesta andra munstycken.

Varför inte prova denna nya - unika 
svenska patenterade uppfinning?  
Nu har vi dessutom ett erbjudande 
som innebär att du endast betalar 
169 kronor + frakt (normalpris 199kr + 
frakt). 

 

Nozzy Glider passar de flesta runda 
dammsugarrör med en diameter mellan 
33-35 mm vilket är den vanligaste rör-  
diametern på svenska dammsugarrör. 

 
Gå in på www.nozzyglider.se och läs 
mer. Där kan du också beställa  
ditt Nozzy Glider dammsugar- 
munstycke.

Unikt, svenskt 
dammsugarmunstycke!

Tycker du att det är jobbigt att dammsuga?  
Blir du trött och får ont i axlar och leder?

Beckholmen 507. 115 21 Stockholm. 
www.innovac.se  info@innovac.se

ERBJUDANDE!169:-+frakt (Ord. pris 199:-+frakt)

Säkra Videomöten 
för digital trygghet
Speciellt utvecklad för att hantera sekretess och känsliga uppgifter
inom offentlig sektor. 

Den senaste tidens händelser har påskyndat den digital utvecklingen och 
behovet av digitala och mer geografiskt flexibla arbetsplatser ökar snabbt. 
Vi har fått förtroende av både privat som offentlig sektor att utveckla tjänster 
för detta nya behov. Därför har vi också blivit utvalda leverantörer som deltar 
i EU:s arbete för säkra webbmiljöer.  

Idag har de flesta organisationer behov av trygg och säker kommunikation, 
speciellt nu när ledande amerikanska moln-tjänster inte längre klarar våra 
dataskyddslagar efter utslag i EU-domstolen 16 juli. Eventuell spridning av 
uppgifter under sekretess kan därför få drastiska följder för organisationen 
och kunders förtroende. 

Är du också intresserad av trygga och säkra videomöten 
som följer våra svenska lagar och värderingar. 

Kontakta våra experter:
daniel@secureappbox.com eller andreas@secureappbox.com 
så hjälper dom och våra partners er med säkra digitala möten.

www.secureappbox.se
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I pandemins spår har företag 
tvingats tänka nytt. Distansar-
bete och digitala lösningar har 
under våren ersatt fysiska möten 
och närvaro på kontoret. Pro-
duktiviteten har visserligen inte 

minskat, tvärtom, men psykisk ohälsa 
på arbetsplatsen riskerar enligt forskare 
att öka under hösten, till följd av det på-
tvingade distansarbetet. Men det är inte 
främst kontoret i sig som fattas medar-
betarna, utan den dagliga samvaron med 
arbetskamraterna och möjligheten till 
interaktion. 

På Vironova, ett svenskt Tech-bolag som 
ligger i framkant med sin teknik för att 
analysera mikroskopbilder av viruspar-
tiklar och celler med hjälp av unik egen-
utvecklad hårdvara, operativsystem och 
mjukvara, har medarbetarna hela våren 
jobbat hemifrån. Företaget är i ett starkt 
expansivt skede och enligt grundare och 
VD Mohammed Homman har den stora 
utmaningen under rådande pandemi varit 
att kunna rekrytera nya medarbetare utan 
att träffa dem personligen.

Skräddarsydda, aktivitetsbaserade, toppmoderna lokaler i all ära – men framtidens 
arbetsplats handlar mer än någonsin om medarbetarna och den företagskultur man bygger 

upp tillsammans i organisationen, enligt Vironovas grundare Mohammed Homman.

     – Vi har aldrig haft så mycket att göra 
som nu. Våra produkter används för att 
identifiera virus och analysera hur läke-
medel påverkar dessa. Majoriteten av vac-
cintillverkarna använder våra produkter. 
Vi rekryterar folk från hela världen och 
i år ska vi anställa ett 40-tal personer, i 
tillägg till de 120 medarbetare som redan 
finns i koncernen. Just nu diskuterar vi 
på ledningsnivå mest hur vi ska kunna 
rekrytera, behålla personal och ha fortsatt 
engagerade medarbetare och chefer när 
vi inte får ses. Det är inte kontoret som 
är det viktigaste, utan medarbetarna, för 
vilka kontoret är en viktig mötesplats, 
säger Mohammed.

Mohammed grundade företaget 2005, 
med målet att kunna automatisera pro-
cessen för identifiering av viruspartiklar, 
något han upptäckt ett stort behov av i 
samband med den egna forskningen på 
herpesvirus, då han var tvungen att ma-
nuellt räkna viruspartiklarna. Sedan dess 
har Vironova vuxit, utvecklat världsle-
dande teknik och blivit ett framstående 
bolag med global marknadstäckning. 

Framtidens arbetsplats 
är medarbetarna

PROFILEN
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Vironovas mjukvara kan söka och hit-
ta virus eller celler i bilder, mäta deras 
storlek, se ytan och om viruspartikeln är 
förstörd och göra bilder till bevis genom 
att extrahera information och samman-
ställa den i rapporter med tillhörande 
statistik. Mjukvaran har integrerats med 
mikroskop och produkten blev Vironovas 
små elektronmikroskop. 

År 2015 knoppades forskningen kring 
virus läkemedel av till ett separat bolag, 
Vironova Medical, medan utvecklingen 
av mjuk- och hårdvara för bildanalys fort-
satt i Vironova AB. Mohammed säger 
att främsta drivkraften kan inte vara att 
tjäna  pengar. Om medarbetarna är nöjda 
och glada då går det bra för företaget! En 
del i det är att inte detaljstyra för mycket 
utan att istället ta vara på medarbetarnas 
talanger. 

     – Man får inte tänka på sig själv som 
entreprenör utan måste tänka på medar-
betarna i främsta hand. Att ha ett enga-
gemang nerifrån och upp, det är vad som 
gör att organisationen blir framgångsrik. 
Man kan inte bara sitta högst upp och 
lyssna på marknadskonsulter, säger Mo-
hammed.

På Vironova är utbildningsnivån väl-
digt hög, en tredjedel av medarbetarna 
är disputerade och en 79-årig professor 
jobbar operativt. Upp emot hälften av 
medarbetarna är internationella och på 
forskningsavdelningen är siffran 75-90 
procent.

     – Många av våra medarbetare rekry-
teras från universitetens forskningsav-
delningar. Det kryllar av intressant ar-
betskraft som kommit till Sverige för att 
studera och disputera och dessa fokuserar 
vi på. Nu har vi medarbetare som på så 

sätt kan hjälpa nya kollegor som kommer 
i samma situation. Vi hjälper dem att hitta 
rätt i det svenska samhället, dvs hur man 
ordnar skola, förskoleplats och bostad i 
just Sverige och vilka myndigheter man 
behöver ha kontakt med i olika frågor, 
berättar Mohammed.

Vironova är en arbetsplats där alla umgås 
och gör saker tillsammans. Bolagets Offi-
ce Manager Liselotte är en central person 
som tar hand om folk, kommunikation 
och aktiviteter som ökar sammanhåll-
ningen. Varje vecka finns någon aktivitet 
som bara är fokuserad på att träffas, prata 
och umgås. Att det finns ett personligt 
engagemang hos cheferna och medarbe-

tarna att ta hand om varandra är extremt 
viktigt för trivseln, menar Mohammed.
Och medarbetarna håller med. Förutom 
att många anger att själva verksamheten 
- att rädda liv, förbättra folks hälsa och 
jobba med framtidens teknologi - är vad 
som gör att de trivs på arbetsplatsen, ang-
er lika många att det är gemenskapen 
på kontoret och engagemanget som är 
anledningen till varför de väljer att jobba 
på Vironova. 

    – Tillgängligheten till kunskap och 
villigheten att dela med sig av det man 
kan är en annan sak som präglar organi-
sationen. Vi har många nyckelpersoner 
som är genier som skulle kunna få vilket 

jobb som helst på vilket bolag som helst, 
men som gillar att vara hos oss för att de 
har frihet under ansvar och får göra det 
de tycker är kul tillsammans med likasin-
nade. Dessa personer är föredömen för 
andra och delar med sig av sina kunska-
per. Det här svenska, öppna konceptet 
är otroligt vinnande för internationella 
medarbetare, säger Mohammed.

Att det finns förebilder och någon man 
kan lära sig av är A och O för att kunna 
göra karriär eller snarare utvecklas inom 
det som man är intresserad av. Ligger 
man som Vironova och dess medarbetare 
i framkant så är kunskap en färskvara.
 
    – Många vill jobba i korta projekt hos 
olika kunder för att hela tiden lära nytt. Vi 
är lyhörda för detta. Man måste ta hand 
om sina medarbetare, då stannar de eller 
kommer tillbaka. Det är därför vi har så 
drivna och omtänksamma medarbetare. 
Det är det som är styrkan i vårt bolag. 
Glada medarbetare levererar kanske 
dubbelt så mycket som missnöjda med-
arbetare. Att som entreprenör se glada 
medarbetare är en väldigt stark drivkraft, 
avslutar Mohammed.

Skribent: Anna Bjärenäs
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S
pectrum Arkitekter ut-
formar utrymmen för 
människors  vardag – hem, 
arbetsplatser, hotell och 
restauranger – samtliga 
miljöer där folk umgås. 

De tre senare blir alltmer hemlika och 
rika i sin utformning och arbete och fri-
tid smälter ihop alltmer, vilket påverkar 
behoven och därmed lösningarna.

    - Folk jobbar mer och mer hemma. Nu, 
i och med den situation som uppstått på 
grund av Covid-19, mer än någonsin. Vi 
har sett att man jobbar och umgås i alla 
dessa miljöer men i olika stor utsträck-
ning. Hotellobbyn används för jobb och 
arbetsplatser börjar alltmer likna hem 
och hotellobbys, med lounger och sociala 
ytor, säger Wivian Eidsaunet på Spectrum 
Arkitekter. 

Oavsett om det handlar om ett hotell, en 
restaurang, en arbetsplats eller ett hem, så 
ska det vara en plats som uppmuntrar till 
nya tankar och idéer, är inspirerande men 
också funktionell, som är härlig att vara i. 
 
    - Vi gör verklighet av kundernas dröm-
mar och visioner och gör allt i nära sam-
arbete med dem. Här kommer den resear-
chbaserade metodiken in. Vi jobbar alltid 
med att ta reda på behov och önskemål 
i enkäter, intervjuer och workshops, allt 
för att kunna leverera enligt visionen, 
berättar Wivian.

Researchen omfattar allt från medlemmar 
i ledningsgruppen till de som levererar 
i den dagliga operativa verksamheten i 

Behovsbaserad arkitektur 
med människan i centrum

Tikkurila Stockholm. 
Fotograf Jason Strong

PEAB Center Stockholm. 
Fotograf Jason Strong

Helene Claesson, 
VD på Nybrogatan 
Business Center.

IVL Svenska miljöinstitutet Göteborg.
Fotograf Jason Strong

organisationen, och används sedan som 
en av grundstenarna i projektet.

    - Miljön måste stötta leverans och pro-
duktivitet, den ska inte vara en hinder-
bana, understryker Wivian.

Även om det kan vara funktionellt att 
jobba hemma påverkar hemarbete psykisk 
och fysisk hälsa på olika sätt. Vi jobbar 
uppkopplade hela dagarna, har möten 
slag i slag, korta luncher och kanske 
bortglömda raster. Lägg därtill en inte 
helt ergonomisk miljö. Uppsidorna är att 
man slipper pendla och får mer egentid.

    – Allt detta blir till erfarenheter man 
tar med sig när man kommer tillbaka till 
kontoret sen. Det kommer att ställa nya 
krav på arbetsmiljön på kontoret och på 
vad man gör, hur man jobbar och med 
vem. Vissa forskare tror att kontoret kom-

mer att bli en social knutpunkt för läran-
de och möten men att man kommer att 
fortsätta göra administration hemma även 
när coronakrisern är över, säger Wivian.
Nu blickar många framåt till efter som-
maren, då företagen hoppas på en ny-
start. Hur den nya normaliteten blir efter 
Coronakrisen vet dock ingen ännu. En 
fullgod miljö är nödvändig för att folk ska 
kunna prestera och leverera. Nu har folk 
inte kommit tillbaka till arbetsplatserna 
ännu men det krävs planering innan dess. 

    - Vi får vara ödmjuka med vad vi tror 
ska hända framåt och inför att människor 
kommer att vilja välja olika. Arbetsplatsen 
är alltid viktig ur hälsoaspekt och vi tror 
att trygghet kommer att bli viktigare även 
på jobbet. Vi kanske kommer att planera 
lokalerna och miljöerna efter medarbetar-
nas behov och inte bara efter kostnad per 
kvm per person. Vi kommer erbjuda olika 

lösningar för olika behov och önskemål, 
resonerar Wivian.

I linje med den nya normaliteten har 
Spectrum Arkitekter myntat begreppet 
Ekonomi 2.000 (två punkt 000, syftar på 
2000 mm) - Ekonomin med människan 
i fokus. Trenden med att skrivborden 
krympt när man minskat lokalytan per 
person i en strävan att pressa kostnaderna 
förutspår man nu kommer att vända, till 
att människans behov går före ekonomin, 
vilket kan symboliseras av att skrivborden 
åter blir 2 meter breda. Exempel på an-
passningar till den nya verkligheten där 
allas behov ryms kan också vara handfat 
som inte är på toaletterna så man slip-
per gå in där, vilket vore bättre ur smitt-
skyddssynpunkt. Ett annat exempel är 
mötesrum med bara ståbord, där det inte 
märks om någon vill hålla avstånd, jäm-
fört med om alla sitter och någon ställer 
sig i hörnet. 

    – Det är oerhört viktigt att man inte 
stigmatiserar någon som kanske behö-
ver vissa förutsättningar för att känna 
sig trygg. Vi tror att det nya normala 
kommer att rymma fler behov och sva-
ra mot olikheter hos individer. Detta är 
inte något konstigt för oss eftersom vi 
alltid jobbat med att ta fram miljöer för 
människans bästa. Vi kommer att behöva 
utmana lösningar och vara nyfikna och 
innovativa, säger Wivian.

Skribent: Anna Bjärenäs

  Människors behov, olika synsätt och unika personligheter är prio nummer ett när Spectrum Arkitekter utformar 
en plats. Resultatet blir trivsamt, funktionellt och inspirerande.
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Entral skapar framtidens 
nyckelfria arbetsplatser

Idag ställs det stora krav på säker identifiering och inloggning på byggarbetsplatserna runt om i landet. Skatteverket gör 
omfattande tillsynsbesök på arbetsplatserna, och kontrollerar att personalliggaren stämmer överens med verkligheten. 
Som samarbetspartner till ID06, branschens standardiseringsorgan för identifiering, har Entral sett en ökad efterfrågan 

på den här typen av tjänster och produkter under senare år.

V i hjälper kunden att 
effektivisera byggar-
betsplatsen med sä-
ker inpassage och att 
minska användningen 
av fysiska nycklar. 2016 

kom lagen om personalliggare för bygg-
branschen, och som en av få ackredite-
rade leverantörer såg vi snabbt en ökad 
efterfrågan på de här produkterna, säger 
VD Mathias Nilsson.

Verksamheten startade 2011, och har ope-
rerat under namnet Entral sedan 2015. 
Entral erbjuder produkter och tjänster 
för en säker arbetsplats, och ända sedan 
start har produktportföljen kretsat kring 
personalliggare, grind- och passersystem. 
Huvudkontoret finns i Halmstad men 
verksamheten spänner över hela Sveri-
ge. Kunderna är främst byggbolag och 
offentliga miljöer, däribland såväl små 
som stora företag. 

Man levererar även tillträdessystem till 
kommuner och landsting.

    - Vi levererar en komplett lösning för 
mobila tillträden, med ett elektroniskt 
motorvred som enkelt monteras upp tem-
porärt på insidan av dörren exempelvis 
i lägenheter som skall renoveras. Med 
motorvred på plats kan dörren, även om 
den låsts med nyckel, låsas upp utifrån 
antingen via mobilapp eller kortläsare. 
Användaren identifierar sig med ID06 
eller med vårt eget N3-kort. Då utrust-
ningen loggar tid, plats och person, har 
användaren personligt ansvar för lägen-
heten under tiden hen vistas i den. Mon-
teringen är väldigt smidig och görs på 
några få minuter, och utrustningen gör 

ingen som helst åverkan på själva dörren, 
berättar Mathias.

Nya produkter utvecklas löpande. Entral 
skräddarsyr ofta lösningar efter kundens 
behov och inte sällan märker man av ett 
behov av de anpassade tjänsterna också 
bland övriga kunder. 

     – När vi ser att det finns det ett ge-
nerellt behov vidareutvecklar vi dessa 
lösningar till nya produkter att lägga 
till i utbudet, säger Mathias. På grund 
av detta har vi många smidiga tekniska 
lösningar inte bara för bygg, utan även 
kontorspassage, bostadsanpassning, samt 
tillträdessystem för förenings- och fri-
tidsanläggningar som t ex lokaler för 

padeltennis. Under våren har Entral ge-
nomfört en del förändringar för att yt-
terligare förbättra kundupplevelsen. En 
del i det är att kundsupporten utvecklats 
och nu finns på huvudkontoret. Målet har 
varit att väsentligen förbättra kundupp-
levelsen, något som burit frukt i form av 
kraftigt ökad kundnöjdhet. Tidigare har 
service och installationer skötts av olika 
underleverantörer ute i landet, men även 
på det området sker förändring - just nu 
skriver Entral avtal med en av Sveriges 
större aktörer för att säkerställa en hög, 
likvärdig servicenivå i hela landet.  

     - Även produktmässigt satsar vi framåt 
på kunderna. Nya funktioner och pro-
dukter utvecklas löpande, trots en all-
män nedgång i byggbranschen. Nu under 
Coronapandemin har vi dessutom tagit 
fram flexibla betallösningar, som avbe-
talning eller att man kan hyra våra pro-
dukter, något som verkligen uppskattas 
av våra kunder, avslutar Mathias. 

Skribent: Anna Bjärenäs
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Ta makten över ditt liv med 
professionell coachning

Många branscher i Sverige har idag brist på arbetskraft. Samtidigt finns det en stor andel dold 
kompetens bland befolkningen. Accepta -Vi jobbar för att matcha denna kompetens mot behovet på 

arbetsmarknaden, med individen i fokus.

D en svenska arbets-
marknaden har idag ett 
glapp i matchningen 
mellan lediga jobb och 
kandidater till dessa 
vakanta positioner. Via 

Arbetsförmedlingens program Stöd och 
Matchning kan arbetssökande få hjälp 
och stöd att komma in på arbetsmark-
naden och hitta ett lämpligt jobb eller 
utbildning. Accepta Vi har specialiserat 
sig på och har som mål att matcha indi-
videns förutsättningar och önskemål mot 
ett arbete eller en utbildning, för att på 
så sätt minska arbetslösheten. 

Företaget grundades 2014 och drivs idag 
av VD Joanna Skolling och Stefan Skol-
ling, Ekonomichef.  Accepta Vi finns för 
närvarande i Stockholm, Södermanland, 
Östergötland och Småland och företaget 
har haft en kontinuerlig tillväxt på 30 
procent per år. Ledningen kommer själva 
från folkbildningstraditionen, vilket man 
i Accepta Vi lyckats förena med professi-
onalitet, stabil ekonomi  och framförallt 
alltid med individen i centrum.

    - Accepta Vi betyder ta makten (över 
våra liv). Vi har som verksamhets- och 
affärsidé att erbjuda insatser inom ar-
betsmarknad, arbetsträning och även 
psykiatri. Vi utgår ifrån individens egna 
förutsättningar och utifrån individuella 
mål. Vi bidrar till att minska arbetslös-
het och psykisk ohälsa, samt förbättra 
integrationen. Att detta leder till jobb 
för våra deltagare är det allra viktigaste 
målet, säger Stefan Skolling. 

Genom individuellt anpassade program 
stöttar högskoleutbildade karriärcoacher 
deltagarna med det som krävs för att åter-
gången eller introduktionen på arbets-
marknaden ska bli så effektiv och lyckad 
som möjligt. 

    - Vi är så stolta över våra otroligt 
kompetenta, högutbildade medarbetare! 
De flesta är beteendevetare, som jobbar 
som karriärcoacher. Genom deras jobb 
och genom att vi har upparbetade nätverk 
både på lokal nivå och rikstäckande har 
vi stor möjlighet att hjälpa arbetssökan-
de till ett jobb eller en utbildning. Fler 
än tusen av våra deltagare har hittat sin 
sysselsättning genom Accepta Vi, berättar 
Joanna Skolling. 

    - Våra framgångsfaktorer är våra med-
arbetare som är fantastiska och mångkul-
turella. Det är en stor fördel att så många 
språk talas av våra coacher. Coacherna 
styr processen utifrån metoder och verk-
tyg och har ett stort ansvar för sina egna 
deltagare. Vi i ledningen stöttar upp och 
ger dem förutsättningar för att de ska 
kunna genomföra sitt jobb på ett utmärkt 
sätt. Detta uppskattar medarbetarna och 
vi har faktiskt inte haft någon som sagt 
upp sig sedan vi startade, vilket vi ser 
som ett bevis för att vi är en attraktiv 
arbetsgivare säger Stefan. 

    - Vi är en arbetsplats med högt i tak, 
där målet är att hjälpa deltagarna att ta 

makten över sitt liv. Företagskulturen 
präglas av engagemang och passion och 
det är viktigt att individen får ta plats 
och vara sig själv, fyller Joanna i. 

För en stabil grund för jobbsökande är 
professionell karriärrådgivning det vik-
tigaste. Programmet handlar därför om, 
förutom om att förbereda deltagarna med 
rent praktiska, arbetsmarknadsförbere-
dande kunskaper, även om att bygga upp 
självkänslan och stärka motivationen och 
framtidstro. Deltagarna får hjälp med 
att skapa och granska CV och personligt 
brev, samt ansökan. Det görs förberedan-
de genomgång av intervjusituation och 
uppföljning efter intervju. Deltagarna 
får en karriärcoach och sedan kopplas 
andra specialister in, som studie- och 
yrkesvägledare och ibland psykolog. 
Dessutom erbjuds kompetensutveckling, 
arbetsträning och digital kompetensut-
veckling för de deltagare som behöver 
stöd inom detta. Uppdragen ska vara en 
trygg mötesplats för individen. Accepta 
Vi använder sitt nätverk genom att aktivt 
kontakta arbetsgivarna och ordna inter-
vjuer för sina deltagare för att underlätta 
det första mötet.

    - Vi kontaktar arbetsgivaren och försö-
ker få in deltagarna på intervjuer. Arbets-
givarna behöver veta att vi har deltagare 
och att de är väl rustade för uppgiften. 
Nu, efter ett antal år som verksamma, är 
det många arbetsgivare som hör av sig till 
oss för att de fått bra kandidater från oss 
tidigare, säger Joanna.

Coronapandemin har påverkat verk-
samheten så till vida att det skett en 
förflyttning mellan branscher. Tidigare 
var hotell och restaurang i fokus, medan 
det nu finns ett större behov av kompe-
tens inom vård och barnomsorg. Många 
av deltagarna har nyligen varit i arbete 
och är vana vid hårt jobb, men tvingas 
nu byta bransch. Det kan vara tufft med 
omställningen, men deltagarna är väldigt 
motiverade och drivs av en vilja att kunna 
klara sig själva och inte vara beroende av 
ekonomiskt stöd från samhället. 

Coronasituationen har också bidragit till 
att verksamheten digitaliserat nya om-
råden. Ett exempel är webbseminarium, 
som medfört att deltagare på olika orter 
kan deltaga på fler utbildningstillfällen. 
Den ökade kompetensspridningen har 
varit väldigt lyckad då den kommer såväl 
deltagarna som kunderna till del och är 
något Accepta Vi planerar att fortsätta 
utveckla, även när pandemin klingat av. 

Omdöme från deltagare
”Jag fick utmärkt vägledning, otroligt po-
sitiv energi, tillgänglighet och verkligt in-
tresse från min karriärcoach. Tack vare det 
fick jag på kort tid mitt nuvarande jobb”

 - Daniella

GÖR SKILLNAD

Joanna Skolling,
VD

Stefan Skolling,
ekonomichef
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Hjärt- och kärlsjukdomar är några av de vanligaste dödsorsakerna i världen. I en strävan att minska antalet personer som 
insjuknar och dör i hjärt- och kärlsjukdomar världen över spelar innovation en nyckelroll.

I kampen mot hjärt- och kärlsjukdomar  är det viktigt att så 
tidigt som möjligt i vårdkedjan identifiera de patienter som är 
i behov av vård och vidare utredning. Det är ibland svårt att 
klargöra huruvida bröstsmärta är orsakad av någon form av 
kranskärlssjukdom eller om det är ett symptom orsakad av andra 
bakomliggande problem och sjukdomstillstånd. Utredningar 

gällande stabil bröstsmärta är inte sällan tidsödande och resurskrävande, 
detta gör det extra viktigt att säkerställa att det endast är de patienter 
som verkligen lider av kranskärlssjukdom som går vidare i utredningen. 

Mot denna bakgrund har det svenska innovativa MedTech-bolaget Acarix 
tagit fram produkten CADScor®System. Det är en liten handhållen enhet 
som kan hjälpa till att utesluta kranskärlssjukdom tidigt i vårdkedjan. 
CADScor®System är ett icke-invasivt strålningsfritt diagnostiskt hjälpme-
del, något som i kombination med ett omedelbart testsvar gör produkten 
till ett uppskattat test av patient såväl som vårdgivare. 

    – Vår produkt är menad att användas på patienter som sedan en längre 
tid lider av stabila bröstsmärtor, där man inte riktigt vet varifrån smärtan 
kommer. Det handlar om en uteslutningsmetod, där vi kan identifiera 
patienter som inte har kranskärlssjukdom, så att dessa inte skickas vidare 
i vårdkedjan i onödan, säger Henrik Nilsson, nordisk säljchef på Acarix. 

Att tidigt kunna avskriva kranskärlssjukdom sparar såväl resurser för 
vården, som onödig oro och lidande för dessa patienter. Studier visar att 
bara 10 procent, 1-3 av de patienter som söker vård för stabila bröstsmär-
tor har kranskärlssjukdom, vilket ger utrymme för en enorm potentiell 
effektivisering av vårdapparaten med rätt initial diagnostik. 

   – Med akustisk teknologi detekterar CADScor® blåsljud som uppkommer 
vid förträngningar i kranskärlen. Sedan kombinerar produkten detta med 
ett antal patient specifika riskfaktorer så som; ålder, kön, hypertoni samt 
typ av bröstsmärta. Systemet analyserar ljuden och översätter dessa till 
ett enkelt provsvar, ett så kallat CAD-score. Med hjälp av denna score 
kan man avgöra om patienten ska skickas vidare för ytterligare utredning 
eller ej, berättar Henrik.

Produkten används enbart på patienter med stabila bröstsmärtor, inte 
för akuta fall där man misstänker hjärtinfarkt. Det är inte heller en ”scre-
eningprodukt” för gemene man, utan endast menad för symtomatiska 
patienter. 

Genom att använda CADScor®System i ett initialt skede kan vården i 
många fall undvika komplexa och kostsamma undersökningar och is-
tället fokusera vårdresurserna till rätt patienter. Inga dyra investeringar 
i infrastruktur krävs. Produkten är ett Point of Care-test, det vill säga 
undersökningen kan ske där patienten befinner sig, vilket gör att patien-
ten slipper ta sig till ett stort sjukhus för att bli undersökt, något som 
uppskattas inte minst i pandemitider. 

Acarix befinner sig i ett tidigt kommersiellt skede, där samarbeten med 
vården för att sätta innovationen på marknaden krävs. Ett aktuellt exempel 
på detta är Skånes Universitetssjukhus i Lund, som kommer att delta i 
en studie där man jämför traditionell utredningsstrategi mot en strategi 
baserad på tillägget av CADScor® som initial metod. 

Förhoppningen är att studien tydligt kommer att visa på hur mycket 
det går att effektivisera utredningsprocessen med ett användande av 
CADScor®System. 

Svensk innovation som effektivt 
diagnostiskt hjälpmedel vid 

initial utredning av bröstsmärta 

    – Vi har etablerat ett antal samarbeten på markna-
den i Sverige, där aktörerna redan använder CADS-
cor®System i sin kliniska praxis, samt i utvärderingar 
och studier på olika nivåer i vårdkedjan. Samarbetena 
är fundamentala för att på sikt etablera detta nya 
innovativa test som en standardiserad metod för tidig 
detektion av kranskärlssjukdom, avslutar Henrik.

Skribent: Anna Bjärenäs
Källor:
1. Therming, C. et al. Low Diagnostic Yield of Non-Invasive Testing in 
Patients with Suspected Coronary Artery Disease: Results from a Large 
Unselected Hospital- Based Sample. Eur Heart J – Qual Care Clin Out-
comes 2018: 4, 301-308 
2. Winther, S. et al. Diagnostic performance of an acoustic-based system 
for coronary artery disease risk stratification. Heart 2018: 104, 928-935 
3. Douglas, PS et al. Outcomes of anatomical versus functional testing 
for coronary artery disease. N Engl J Med 2015: 372, 1291-1300

Om Acarix

Acarix är ett svenskt, innovativt 
MedTech-bolag som tagit fram 

ett verktyg för akustisk detektion 
av blåsljud, CADScor®System. 

Sverige är än så länge 
huvudmarknad, men bolaget 

verkar globalt med ett antal 
olika internationella aktiviteter i 

bland annat Tyskland, Österrike 
och England och genom 

internationella studier. Acarix 
är noterade på First North i 

Stockholm. 

Henrik Nilsson, 
nordisk säljchef 
på Acarix.
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D en anatomiska föränd-
ringen, nervskador samt 
trauma på bäckenbot-
tenvävnader som sker 
under en prostatacance-

roperation leder till att 50-85 procent av 
patienterna upplever en försämring av 
erektionsförmågan och 20 procent upp-
lever urinläckage. Besvären märks direkt 
efter operationen. Vid strålbehandling 
kan det dröja två till fem år innan man 
upplever en försämring av erektions-
förmågan, som kommer smygande i 
och med att penisvävnaden föråldras, 
penismusklerna förtvinas, elasticiteten 
minskar i bindvävnad, vilket gör att penis 
också krymper. Blodkärlen blir fibrotis-
ka med mindre elasticitet och trängre 
kanaler, vilket minskar penis blodflö-
de. Ifall testikeln skadats kan man få ett 
underskott på manliga hormoner, vilket 
minskar sexlusten. Urinläckage kan upp-
stå ifall slutmuskeln strålskadats.

Tekniken för att avhjälpa erektil dysfunk-
tion och urinläckage har funnits i 40 år, 
och använts till fragmentering av njur-
stenar samt för att efter en hjärtinfarkt 
förbättra återväxten av blodkärlen. 

   Erektion och inkontinensbesvär efter prostatacanceroperation och strålbehandling går att bota. De flesta 
av patienterna som opererats för prostatacancer upplever försämring av erektionsförmågan och urinläckage. 

Dock finns hjälp att få och i princip alla blir bättre efter behandlingen. 

    – Vi på Urologi och Inkontinens Kli-
niken har behandlat flera hundra im-
potensfall med den revolutionerande 
stötvågsbehandlingen under de senaste 
sex åren med gott resultat. 80 procent av 
patienterna blir nöjda med resultatet be-
handlingen för att vi selekterar patienter 
och tittar på helheten. Det gör att vi har 
det bästa resultatet på stötvågsbehand-
ling, säger Doktor Essam Mansour på 
Urologi och Inkontinens Kliniken.

Med specialutformade chockvågor som 
anpassats för penisvävnader, smälter 
mikroförkalkningar i blodkärlen och de 
föryngras. Genom att stimulera stam-
celler och tillväxtfaktorer i penisen och 
åstadkomma en re-modellering av bind-
vävnaden som förbättrar elasticiteten som 
i sin tur ökar penis blodinflöde och får 
man en stabil och hållbar erektion. Peni-
sen blir också rakare, tjockare och längre. 
Stötvågsbehandling förstärker bäckenbot-
tenmuskulaturen och förbättra elastici-
teten i slutmuskeln och urininkontinens 
minskar.

Behandlingen som görs på Urologi och 
Inkontinens Kliniken är icke-invasiv, 

Unik stötvågsbehandling hjälper 
mot erektionsproblem

smärtfri och tar 20-30 minuter. Mottag-
ningen är den första och enda kliniken i 
Sverige hittills som erbjuder tekniken och 
behandlingen är accepterad och godkänd 
globalt. Behandlingen är individuellt an-
passad och det finns inga åldersgränser 
för behandling så länge man är allmänt 
frisk. Alla patienter blir bättre, men vissa 
kräver fler behandlingstillfällen, beroen-
de på utgångsläget. De som annars an-
vänder erektionsläkemedel slipper ofta 
det efter behandlingen.

    - Den som hade erektionsbesvär inn-
an cancerbehandlingen och helt saknar 
erektion efteråt kräver många fler be-
handlingar. De som har bra erektion med 
hjälpmedel kräver mindre behandling för 
att kunna nå normal spontan erektion 
utan hjälpmedel, säger Dr. Mansour.

Behandlingen ska helst startas så tidigt 
som möjligt efter att det säkerställs att 
operationen utförts radikalt och strål-
behandlingen gett gott resultat med 
omätbart PSA. Då kan man nå de bästa 
resultaten. Även för dem som har normala 
sexuella aktivitet utan hjälpmedel kan 
förbättra sina erektionen med stötvågs-

behandling. 

Urologi och Inkontinens Kliniken är helt 
privat mottagning och har inga avtal med 
landstinget. Patienten betalar alla kost-
nader själv.

Drottninggatan 65  11136 Stockholm
                                                                                                

Tel: 08-611 82 50
                                                                                              
www.uik-stockholm.com 

Dr Essam Mansour

           HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN WENDELIN MEDIA       ANNONS

Unik stötvågsbehandling
hjälper not erektionsproblem

Mailadress för tidsbokning:
info@uik-stockholm.com

Vi håller god patientsäkerhet och följer 
Folkhälsomyndighetens riktlinjer för 
en säkrare vård på kliniken under 
coronakrisen.

Unik stötvågsbehandling
hjälper mot erektionsproblem
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Det finns många sätt att styra en verksamhet på. Landskapslaget har människan i centrum, inte bara i sin 
affärsidé mot kunderna, utan även internt. Här använder man medarbetarnas engagemang som ledstjärna.

L andskapslaget har funnits sedan 1973 och är verk-
samma inom landskapsarkitektur och stadsplane-
ring. De fyra ägarna jobbar aktivt i bolaget, som 
idag består av 40 medarbetare. Kunderna är ofta 
kommuner men även privata beställare. Stadspla-
nerare och landskapsarkitekter jobbar tillsammans 

i integrerade team i projekten.

    – Vi jobbar med alla kompetenser vi har i företaget. Vi har 
inte delat in medarbetarna i olika grupper efter specialitet, något 
som annars är vanligt förekommande hos aktörer i branschen. 
Genom att låta olika kompetenser jobba tillsammans föds fler 
kreativa idéer, vilket också kommer kunderna till del genom 
att de miljöer vi skapar blir bättre, säger Åsa Keane, VD på 
Landskapslaget. 

För några år sedan grundlades en ny mission inom bolaget: Det 
Allmänna Först. 

    – Det är vår uppgift att gestalta byggda miljöer där alla männ-
iskors liv får plats men också naturens livsprocesser för att få en 
fungerande helhet nu och i framtiden – en väl gestaltad livsmiljö. 
Alla medarbetare fick berätta hur de ville att Landskapslaget 
skulle göra större skillnad i samhället. Detta mynnade ut i en 
mission som omfattar hållbarhetsengagemang, social hållbarhet, 
rättvisa, delaktighet i utvecklingen av platsen, ekologi, biologisk 
mångfald och kultur, berättar Åsa.

Tanken bakom verksamheten är att skapa platser för alla och 
för allas bästa. De som vistas på platsen ska få sina önskningar 
hörda och få komma till tals. På så sätt skapar vi efterfrågande 
kvaliteter och attraktiva platser, det som både privata investerare 
och mäklare upprepar – läge, läge, läge! 

    – Vi menar istället att det är de allmänna platserna runtom-
kring bostäderna som skapar livet i staden och omgivningen som 
ger stämningen och som påverkar var man väljer att bosätta sig. 
Genom att säkerställa frisk luft, rent vatten, biologisk mångfald, 
att alla trivs och blir hörda, skapar vi platser som blir mer att-
raktiva, bidrar till trivsel och som även ger bättre ekonomi och 
social hållbarhet, menar Åsa.

Grundsynen inom verksamheten är att medarbetarnas bästa 
ska vara i fokus. Det är då de mår som bäst och presterar bäst. 

    – Det är en väldigt sund filosofi och mycket av överskottet 
går tillbaka in i bolaget, till utbildning och utveckling av orga-
nisationen. Ledningens och ägarnas uppfattning är att deras 
uppgift är att se till att medarbetarna mår bra och har de bästa 
av förutsättningar, trygghet och information, för att må bra 
och göra ett bra jobb. Misslyckas man med det så är det inte 
individens fel om det blir tokigt, menar Åsa. 

På Landskapslaget pratar man ofta om personernas hjärtan och 
stjärnor. Stjärnan är vad man är bra på. Det är viktigt att kunna 
identifiera detta och att medarbetarna blir experter inom sina 
respektive stjärnområden. En hjärtefråga är något man brinner 
för, det kan vara att unga tjejer ska få plats i staden, exempelvis. 

    – Hela jaget ska få plats på arbetsplatsen, vi ska inte ledas av 
prestige eller ego, utan av den inre kraften. Vi försöker matcha 
så att medarbetarna ska få utveckla såväl sina stjärntalanger, som 
intressen och hjärtefrågor i våra uppdrag. Medabetarperspektiv 
och självbestämmande är otroligt viktigt tycker vi, säger Åsa. 

Tvärtemot en hierarkisk struktur ser man på Lanskapslaget på 
organisationen som en levande organism. Stor vikt läggs vid 
att hitta varje medarbetares engagemang och drivkraft och ta 
tillvara på den. 

Medarbetarnas engagemang 
driver verksamheten

   – Vi har väldigt mycket tilltro och tillit till våra med-
arbetare. Det är en självklarhet för oss! Detta föder hög 
arbetsmoral och vilja att driva företaget framåt. Jag tror 
att det är vad som krävs för att vi ska kunna ha en lång-
siktighet och att det ska gå bra även framåt. Om vi fem i 
ledningen skulle bestämma riktningen på företaget framåt 
skulle vi bara ha 10 ögon. Inkluderar vi alla medarbeta-
re har vi 80, vilket ger mycket bättre chans att välja rätt 
riktning, menar Åsa.

I våras blev Landskapslagets nya lokaler färdiga. De präglas 
av öppna ytor, stora fönster, och härliga färger. Utform-
ningen har drivits mycket av medarbetarna. Då man vill 
rikta sig ännu mer utåt med olika event finns också en 
stor eventlokal. 

   – Coronapandemin satte tillfälligt stopp för de planerna, 
liksom för invigningen av de nya lokalerna. Nu i höst har 
vi löst det så att alla medarbetare kommer in två dagar i 
veckan. Lokalerna på 700 kvm möjliggör att de 15 per-

soner som är inne samtidigt har otroligt 
gott om plats. Våra medarbetare har varit 
väldigt uthålliga och duktiga som jobbat 
hemifrån hela våren, men alla behöver den 
sociala samvaron med kollegorna. Nu har 
vi möjligheten att låta folk komma in på 
kontoret igen och få ett sammanhang, det 
känns fantastiskt bra, avslutar Åsa.

Skribent: Anna Bjärenäs

Åsa Keane, 
VD på Landskapslaget. 

F.V Åsa Keane VD,  Lise Hellström delägare och Mustafa Sherif, anställd. Mustafa har en podd i samarbete 
med Landskapslaget som heter Urbanistica Podcast och har 16000 lyssnare från 100 länder
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Att trivas på arbetsplatsen är viktigt. Dialogen kring hur många kontor som verkligen behövs till hösten och huruvida ledarskap kan förbättras vid 
hemarbete, är ett omtalat ämne nu under corona krisen. Företaget GoToWork reder ut och anpassar arbetsplatsen till rådande situation.

G oToWork är specialister 
på rådgivning om hur 
en god arbetsplats ska 
se ut. Sedan 2013 har 
de hjälpt hundratals 
organisationer med att 

omarbeta arbetsplatsstrategi, arbetsplats 
och arbetssätt. Deras expertis främjar 
välmående, produktivitet och innovation 
på arbetsplatsen.

    - När vi besöker ett företag kliver vi in 
i ledningsgruppen och gör en nulägesana-
lys, vilka kontor man har, vilka arbetssätt 
som finns och om man jobbar mobilt. Vi 

Kontakta oss för mer information

ImpulseRadar utvecklar och 
bygger georadar (förkortat 
GPR Ground Penetrating 
Radar) - instrument och 
relaterad programvara som 
gör det möjligt att undersöka 
och kartlägga underjordiska 
objektobjekt och strukturer. Kort sagt 
gör vi det möjligt att "se" 
igenom och in i alla slags 
genomträngliga icke-ledande 
material som marken (jord och 
berggrund), betong, vägar, 
sötvatten och snö / is.

Vi är inriktade på kritiska 
applikationsområden, tex 
infrastruktur, lokalisering och 
kartläggning av ledningar/rör 
och geologiska.

www.impulseradargpr.com

Bättre ledarskap vid hemarbete 
är prioritet i det ”nya normala”

utgår från vår kunds vision och strategi 
och försöker lirka fram hur nyläget ska 
se ut på arbetsplatsen, säger Karin Ståhl, 
Vd och arbetsplatsstrateg på GoToWork.

I och med coronakrisen har GoToWork 
fått tänka om och allt gick från noll till 
hundra på en vecka. Olika digitala lös-
ningar, samt ny webb utbildning om att 
leda och arbeta på distans är några saker 
som GoToWork gjorde för att hänga med 
i ”det nya normala” under pandemin. 

     - Vi körde ett digitaliseringsprojekt 
förra året så vi har redan jobbat digitalt 
men i detta fallet fick vi ställa om snabbt. 
Alla möten blev digitala, våra workshops, 
webbinar och utbildningar. De existeran-
de kunder vi har, hjälper vi och råder hur 
de kan bli mer digitaliserade och mer 
flexibla, berättar Karin.

Att jobba hemifrån är dock inte optimalt 
för alla. För liten plats eller stor familj 
kanske gör att arbetsmiljön blir stökig och 
då kan man istället hitta andra lösningar. 

     -Vi har inte pratat så mycket om he-
marbete tidigare som nu. Man kommer 
istället att ha kontor hemma och satellit-
kontor vilket innebär en annan plats än 
huvudkontoret som till exempel kontors-
hotell eller liknande. Även pendlingen 

och resorna mellan platser kommer också 
räknas som arbetsplats, säger Karin.

Det är en föränderlig tid för alla. Nytänk 
och innovation är viktigt. En del tycker 
det är jobbigt att arbeta hemifrån och 
en del trivs. GoToWork genomgick en 
datainsamling gjord av brittiska företaget 
Leesman där de undersöker medarbetares 
upplevelser av att jobba hemifrån och 
analyserade svaren från 50000 respon-
denter.

    -Än så länge upplever hemarbetare 
hemmiljön väldigt bra, men många har 
saknat vissa faciliteter, som kopiator eller 
skanner och viss fast utrustning. Men när 
vi tittar på resultatet så försämrar det 
inte arbetssituationen prestationsmässigt. 

Det driver bara på övergången från det 
analoga till det digitala. Det vi kan se 
är att medarbetare saknar sina kollegor 
och de saknar känslan av att vara del i 
en större organisation. Vissa personer 
känner sig väldigt övergivna och vi ser 
tecken på att ledarskapet är ganska dåligt. 
Vi behöver en annan typ av ledarskap om 
vi ska fortsätta med hemarbete. Om vi 
ska lära oss av det här hur vi har upplevt 
att arbeta hemma, ska vi också se till att 
ledarskapet blir bättre och mer inklude-
rande, avslutar Karin. 

Karin Ståhl, VD & 
arbetsplatsstrateg 
på GoToWork                           www.goto.work
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Livskvalitet och frihet i arbetet före anställningstrygghet är något som prioriteras mer idag. 
Gigekonomin är här för att stanna. 

S harp Recruitment & Consul-
tants är en av marknadens 
mest nischade rekryterings-
byråer. Företaget grundades 
2014 av Zarina Virsholm, Ron 
Cohen och Peter Ekström 

med ambitionen att bli marknadens le-
dande leverantör av specialister och che-
fer inom finans- och juristbranschen. De 
är inriktade på fem olika affärsområden: 
Legal, Compliance, Risk, AML (anti mo-
ney laundry) och tax.

Gigekonomi är ett begrepp som har an-
vänts ett tag men vuxit med åren, och som 
förstärkts under Coronakrisen. Förenklat 
innebär gigekonomi att man istället för att 
ha en fast anställning arbetar på tim- eller 
konsultbasis. Behovet av trygghet från 
en fast anställning har också successivt 
minskat, inte minst visar flera undersök-
ningar att unga i större utsträckning vill 
ha ökatd flexibilitet och i större utsträck-
ning styra sin tid. 

    - Denna utveckling har varit tydligast 
inom t.ex. IT- och finansbranschen, men 

Att ”gigga” är 
framtidens arbetsplats 

på senare tid har vi också börjat se denna 
trend inom juristbranschen. Allt fler väl-
jer att starta egen verksamhet och börja 
gigga, säger Zarina.

    - Detta är en av orsakerna till att före-
tag, bl.a. advokat- och revisionsbyråer, 
har svårt att behålla personal, säger Ron. 

Många attraheras av flexibiliteten, att sty-
ra sin egen agenda och att själv kunna 
välja sina samarbetspartners. En annan 
faktor som inte ska underskattas är den 
ekonomiska uppsidan. 

Genom Coronakrisen har denna utveck-
ling accelererat. Många har tvingats ar-
betat hemifrån, men därigenom också 
upptäckt just den flexibilitet, frihet och 
de fördelar som detta medför. Man har 
helt enkelt insett att det går att arbeta lika 
bra t.ex. hemifrån, eller från ett café, som 
på kontoret. Ett annat område där vi ser 
denna trend är inom risk och compliance.      

    -De regulatoriska kraven ökar lavinar-
tat, och efterfrågan på specialistkompe-

tens är mycket stor, och även inom dessa 
områden är det allt fler som väljer att 
starta eget, säger Peter.

Att ta klivet över till att bli egen kan för 
många dock vara en utmaning. Kommer 
man att få tillräckligt många uppdrag? 
Kommer verksamheten bli lönsam? Är det 
egna nätverket med potentiella kunder 
tillräckligt stort?

    - Jurister är generellt sett en yrkeskate-
gori som är ganska dåliga på att sälja och 
marknadsföra sig själva och sina tjänster. 
Många vänder sig därför till oss efter-
som vi både har synligheten, marknads-
föringskompetensen och kontaktnäten. Vi 
blir helt enkelt en mäklare mellan kon-
sulten och uppdragsgivaren, säger Ron.

    - Gigekonomin är här för att stanna 
och kommer innebära en omfattande för-
ändring av arbetsmarknaden, vi är än så 
länge bara i början, säger Zarina. 

En annan effekt av Coronakrisen är också 
att den har skyndat på digitalisering, vil-

ket vi tror kommer innebära att juristens 
framtida roll kommer bli mer konkur-
rensutsatt. Företag kommer i en del fall 
att byta ut den fysiska juristen och istället 
ta tekniken till hjälp, tex. inom avtals-
hantering och granskning, regulatorisk 
implementering och riskbedömningar. 

 Zarina Virsholm, Peter Ekström och Ron Cohen

Sharp Recruitment & Consultants 
bildades 2015 av Peter Ekström, Jur 

Kand, Zarina Virsholm, Jur Kand, och Ron 
Cohen, ekonomiexamen. Vi har över 25 
års erfarenhet av kompetensförsörjning 

inom Legal, Compliance, Risk, 
AML och Tax.

 
”Sharp Recruitment worked hard 

and diligent to find good candidates.”
Ken Lagerborg, Vice President Financial 

Solutions, Atlas Copco 

Telefonnummer: 08 410 998 00
Mail: info@sharprecruitment.se

Hemsida: www.sharprecruitment.se
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D e allra flesta av oss 
kommer att ändra in-
riktning och byta jobb 
många gånger under 
vårt yrkesverksamma 
liv. Det gäller att ak-

tivt möta framtidens arbetsmarknad. Att 
stoppa huvudet i sanden och krampak-
tigt hålla fast vid det gamla är ingen bra 
strategi. Så här kan du göra:

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

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

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

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

5.  Vårda ditt nätverk och dra nytta 
av sociala media. 
Många jobb tillsätts utan att de annon-
seras. Du gör klokt i att underhålla ditt 
nätverk och säkerställa att den egna pro-
filen på LinkedIn är uppdaterad. 

6.  Ta hjälp av en karriärrådgivare 
– gör ett aktivt beslut.
Stanna eller gå vidare - ett beslut är oftast 
bättre än inget beslut alls. Låt lusten att 
göra något nytt styra och inte rädslan för 
att släppa det gamla. 

Vi ser det vi har på näthinnan och tolkar 
verkligheten utifrån våra idéer om vad 
det kan vara. Stirrar vi oss blinda på vad 
vi har, så ser vi inte nya möjligheter till 
förändring. 

Vi på AS3 har jobbat med karriärrådgiv-
ning i över 30 år. Vi vet att om du har en 
karriärplan och får rätt stöd, så kommer 
du helt enkelt att se fler möjligheter och 
bättre kunna ta tillvara på det öppningar 
som faktiskt finns. 

Karriärrådgivning

Vill du veta mer, hör 
av dig till oss: 

info@as3.se 

Några av QAdvis konsulter samlade på Kista-kontoret
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 Något av det viktigaste på en arbetsplats är miljön. Luften vi andas in när vi befinner oss på arbetet är central för hälsan och kan 
framförallt påverka lungorna. Damm och annat stoft från kemikalier inom exempelvis bygg och läkemedelsindustrin samlas i farliga 

mängder om inte ordentliga utsug och ventilationer finns tillgängliga. Dustcontrols lösningar räddar liv.

D et hela började på 70-talet i Stockholm då tre 
ingenjörer; Johann Haberi, Mirko Purar och 
Evert Kranz fick idén att suga upp damm och 
andra föroreningar med ett punktutsug vid käl-
lan. Nu 40 år senare är Dustcontrol ett stort 
internationellt industriföretag med dotterbolag 
i Tyskland, Österrike, Storbritannien, USA och 
Finland.

    – Vi räddar din hälsa genom att suga upp dammet där det uppstår, så 
att du slipper dra ner det i dina lungor säger Peter Ufer, försäljningsdi-
rektör på Dustcontrol i Skandinavien. 

    – Som de flesta vet är en god arbetsmiljö en förutsättning för att vi skall 
må bra och prestera på arbetet. Att hålla arbetsmiljön fri från osynliga 
och skadliga partiklar är en viktig del i detta. Dustcontrols filosofi har 
alltid varit att fånga in damm och andra föroreningar med punktutsug vid 
källan. Tyvärr kan inte punktutsug fånga upp alla partiklar, framförallt 
inte de som kommer från andra diffusa dammkällor. Det är därför bäst 
att använda både stoftavskiljare/punktutsug och luftrenare, berättar Peter.

Dustcontrol är specialister på just mobila stoftavskiljare och stationära 
centralsuganläggningar. De hjälper företag över hela världen till en 
effektivare produktion och bättre produktionskvalitet.

     – Vi har lyssnat på våra användare, tillfört vår erfarenhet och kompetens 
för att sedan utveckla maskinerna därefter. De har hög prestanda, god 
ergonomi och bra miljöegenskaper inte minst tack vare de energisnåla 
eco-motorerna. Den höga kvalitèn ger dessutom lång hållbarhet vilket 
leder till god totalekonomi. Oavsett vem du är och vad du arbetar med, 
har vi de perfekta maskinerna för just dig och ditt jobb, som kan vara 
små och smidiga eller stora och kraftfulla. Eftersom de minsta partik-
larna är farligast för dina lungor är alla våra mobila stoftavskiljare och 
luftrenare utrustade med HEPA H13-  filter. Våra mikro filter  filtrerar 
bort 99,95% av allt farligt damm, som t ex kvartsdamm, innan du hinner 
andas in det, berättar Peter.

På framtidens arbetsplats blir mobila lösningar och digitalisering allt 
vanligare. Dustcontrol har den nya konfigurerbara lösningen Smart 
Panel som är cloud baserat.

    – Smart Panel är Dustcontrols första steg mot Industri 4.0 och ett 
uppkopplat centralutsug. Den passar majoriteten av Dustcontrols an-
läggningar. En standardiserad lösning som ger korta ledtider, utökad 
funktionalitet och många andra fördelar till vad vi kallar ”healthy bu-
siness”, säger Peter.

Enligt Byggnads finns det två vanliga fel som är förekommande när det 
gäller att skydda yrkesarbetare. Antingen har byggnadsarbetarna inte 
fått information om riskerna med kvarts och annat damm, eller så var 
filterna dåliga och saknades i befintlig utrustning.

    – Med ganska små medel och kunskap kan vi bokstavligen rädda liv. 
Detta gäller absolut inte bara i byggbranschen. Jag ser framför mig att vi 
kommer att fortsätta driva utvecklingen och medvetenheten framåt när 
det kommer till arbetsmiljöfrågor kopplat till damm och andra skadliga 
partiklar. Dustcontrols framtid såväl finansiellt och ur ett hållbarhetser-
spektiv ser positivt ut. Vi har ökat försäljningen till följd av bland annat 
en genomtänkt exportstrategi. Det har lett till att våra produktionslokaler 

Ett punktutsug vid källan 
skyddar dina lungor på 

arbetsplatsen

har blivit för små och därför pågår just 
nu en utbyggnad, avslutar Peter.

         

www.dustcontrol.se

Peter Ufer,
 försäljningsdirektör 

på Dustcontrol 
i Skandinavien. 
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L änge har det funnits en mot-
sättning mellan kostnadseffek-
tivt jordbruk och ekologiskt 
jordbruk. Tillgängliga ekolo-
giska lösningar för ogräsbe-

kämpning har inte varit tillräckligt ef-
fektiva och att ta in personal för manuell 
lukning är både dyrt och ineffektivt. Detta 
har gjort att bönder som skulle vilja odla 
ekologiskt inte kan få lönsamhet i verk-
samheten och därför tvingas fortsätta att 
använda bekämpningsmedel. Då Sverige 
har infört hårdare restriktioner för vilka 
bekämpningsmedel som får användas, 
finns det numera grödor som Svenska 
bönder nästan inte kan odla längre, då 
de är känsliga för ogräs och då möjlig-
heterna till ekologisk odling hittills varit 
begränsade. Allt detta sammantaget le-
der i slutändan till ett begränsat utbud 
av ekologiska varor och högre priser till 
slutkonsument. 

Det var just detta som triggade Ulf Nord-
beck att för sex år sedan starta det projekt 
som skulle mynna ut i EKOBOT.

    - När sonen föddes ville jag och min 
sambo att han skulle få en så hälsosam 
uppväxt som möjligt ur miljö- och häl-
sosynpunkt. Min sambo är vegetarian 
och vi köper mycket ekologiskt, vilket är 
ganska dyrt. Detta gjorde att jag började 
undersöka och försöka förstå vad som 
drev kostnaderna och vilka möjligheter 
bönderna hade att odla ekologiskt, berät-
tar Ulf Nordbeck, grundare till EKOBOT. 

Intresset för ekologiska varor är på uppåtgående, men produktionskostnaderna för bönderna är höga, vilket leder till 
höga slutpriser. Ekobot, en svensk innovation, kan dock vara lösningen för kostnadseffektivt ekologiskt jordbruk.

Resultatet av efterforskningarna ledde 
till att Ulf, med sin bakgrund inom IT 
och erfarenhet från flera andra branscher, 
beslöt sig för att försöka lösa problemet 
med den höga användningen av bekämp-
ningsmedel och det stora klimatavtrycket 
inom jordbruket.

    - Herbicider är ohälsosamt för den 
som handskas med dem och det är osä-
kert hur det påverkar slutkonsumenten. 
Slutkonsumenterna vill minska osäker-
heten med att äta kemiska tillsatser och 
besprutningsmedel. Därför funderade 
jag på hur man kan utnyttja robotstöd 
och AI för att förbättra möjligheterna för 
bönderna att odla giftfritt, förklarar Ulf.

De system med kamerateknik som fanns 
på marknaden för mekanisk rensning av 
ogräs var ganska ineffektiva och dyra. Nu 
har dock teknikutvecklingen gjort att det 
genom att kombinera det senaste inom 
kamerateknik, robotar och AI går att styra 
ogräsborttagningen väldigt precist så att 
bönderna helt kan slippa använda herbici-
der. Ulf startade ett projektteam och fick 
hjälp av Startup Stockholm, HIR Skåne, 
RISE, UniBap och Robotdalen i Västerås.  
Anslag söktes från Jordbruksverket för att 
bygga en prototyp som nu blivit godkänd 
av Jordbruksverket. 

    - De tycker vi ska fortsätta bygga sys-
temet och vi har tagit in extra externt 
kapital för att bygga generation två som 
just nu testas ute i fält. För våra pilot-

Svensk innovation 
revolutionerar ekologiskt 

jordbruk
studier valde vi att jobba med vanlig gul 
lök, då den varit en utsatt gröda sedan 
flera tidigare använda besprutningsmedel 
förbjudits i Sverige, medel som fortfa-
rande är tillåtna i EU. Lök är känsligt 
och liknar gräs, så det är eldprovet. Nu 
har vi byggt ett system som klarar av att 
med precision gå in mellan lökarna och 
ta bort ogräset, säger Ulf. 

Robotsystemet, som är helt självgående, 
hittar och tar bort ogräset. Det är ett bat-
teridrivet system, vilket innebär att det är 
helt utsläppsfritt. Jämfört med dieseltrak-
torer innebär det en utsläppsbesparing 
på 1 471 kg CO2/10 ha. Som energikälla 
används det energisystem man har, som 
elnät, solceller eller bränsleceller. 

    - Med EKOBOT kan vi få bort ogräs 
oerhört exakt, med en precision som 
saknas i andra system. Kamerasystemet 
inhämtar dessutom mycket bilder och vi 
samlar väldigt mycket data så i ett nästa 
steg kan bonden och dennes rådgivare 
få uppgifter om hur deras grödor mår, 
var det behövs bevattning och var det 
finns insekter – något som idag görs med 
traktor och manuella inspektioner. Det 
går att analysera flera data utöver ogräset 
men det är en resursfråga hur snabbt vi 
kan utveckla dessa funktionaliteter. Dock 
finns det stor potential, säger Ulf.

Planen är att bygga vidare på projektet 
och utveckla systemet för fler typer av 
grödor, allt från morötter till sockerbetor. 

Ulf berättar att systemet blir väl mottaget 
hos bönderna, som i stort sett alla vill ha 
ett system som gör att de slipper bespruta 
och slipper manuella insatser.
 
    – Jag har en vision om att kunna mins-
ka miljöavtrycket i våra jordbruk. Idag 
används mycket diesel, men kan vi göra 
en bra insats med batteridrivna system 
så gör det mycket, i kombination med att 
ge oss människor på jorden möjlighet att 
ta vara på grödor på ett hälsosamt sätt. 
Vi strävar inte bara efter att det ska odlas 
mer ekologiska grönsaker, utan ser till 
helheten och hur det går att öka effek-
tiviteten. Vi måste se till att det går att 
försörja jordens befolkning på ett smart 
sätt och optimera uttaget på odlingsare-
alerna globalt, avslutar Ulf. 

Under hösten byggs en generation 3 med 
lärdomar av årets tester så att det kan le-
vereras till fler pilotkunder i kommande 
år. Den snillrika innovationen kan snart 
hjälpa Sveriges och världens bönder att 
bidra till att nå EU:s och FN:s miljömål 
och minska CO2-avtrycket. 

Skribent: Anna Bjärenäs



Covid-19 har inte bara slagit hårt mot många företag och branscher, utan också förändrat vårt sätt att se på hygien och 
renhållning. Med utgångspunkt i dessa omständigheter har helt nya produkter sett dagens ljus hos företaget Hyrtoaletten.

H yrtoaletten är ett fran-
chiseföretag som hyr ut 
toaletter och vakuum-
system med fullservice 
(hämtning, lämning, 

tömning och städning), till festivaler, 
idrottsevenemang och event. Företaget 
har 21 franchisetagare i Sverige, två i 
Norge och en på Åland och i vissa regi-
oner sysslar man även med långtidsut-
hyrning av toaletter till badplatser och 
golfbanor, samt handhar skötseln av 
kommunens offentliga toaletter. Van-
ligtvis är sommarmånaderna högsäsong, 
telefonerna går varma och man behöver 
ta in extrapersonal. 2020 är första gång-
en sedan starten 1993 som telefonerna 
inte ringer och ingen extrapersonal har 
anställts. En stor del av omsättningen 
har gått förlorad i och med vårens in-
ställda evenemang. Det såg riktigt mörkt 
ut för företaget när pandemins omfatt-
ning började gå upp för Pia Arvidsson, 
grundare och VD på Hyrtoaletten. I ett 
försök att slippa permittera eller säga 
upp medarbetare funderade hon på al-
ternativa inkomstkällor och fick något 
som skulle visa sig vara en briljant idé. 

   - I dessa tider, när alla evenemang är 
inställda, var jag tvungen att komma 
med något nytt. Halva verksamheten 
gick bort i och med Covid-19, jag hade 
förtvivlade franchisetagare och perso-
nal som inte visste vad de skulle göra. 
Alla har fått hoppa in och göra sånt de 
inte brukar göra. Det finns olika sätt 
att ta sig ur en kris, ett är att gasa sig 
ur den. Jag kände att vi behövde hitta 
något som gör att vi kan hålla oss kvar 
på marknaden, berättar Pia.

Idén uppstod när en av Hyrtoalettens le-
verantörer hörde av sig. Pia fick reda på 
att de sålde en substans, hypoklorsyra, 
(HOCl), som på ett säkert och skonsamt 
sätt dödar 99,9 procent av alla bakterier 
och virus, inklusive Coronavirus.

     – Jag kände att jag var något på 
spåren och såg till att bli återförsäljare 
av hypoklorsyra och utrustning för att 
applicera medlet. Sedan läste jag på och 

Ny renhållningsteknik gör världen 
redo för det nya normala

sökte och fick tillstånd för att utveckla 
en helt ny serie produkter baserade på 
ämnet. Nu har vi skapat ett varumärke 
runt omkring det, utbildat kunder och 
personal och skaffat referenser, säger 
hon.

Hypoklorsyra bildas genom att vatten 
och koksalt genomgår elektrolys. Det är 
ett miljövänligt och helt ofarligt ämne 
som använts länge för sårläkning inom 
vården och för vattenrening i vattentan-
kar på fartyg exempelvis. Våra vita blod-
kroppar producerar hypoklorsyra för att 
bekämpa virus och bakterier. Genom att 
angripa proteiner i mikroorganismernas 
cellmembran och förstöra dem brister 
de och dör. Detta gör att hypoklorsyra 
fungerar även på bakterier som är resi-
stenta mot antibiotika. Det nya är att det 
nu framställts hypoklorsyra i en form 
som är hanterbar, vilket Pia snabbt fick 
upp ögonen för. Resultatet blev en serie 
produkter under varumärket Aquades. 

    - Skumtvålen vi använder i våra 3000 
mobila toaletter i kedjan var tidigare 
baserad på Klorhexidin, vilket dödar 
koliebakterier och annat, men inte är 
nog för att döda alla virus. Alkohol hade 
vi tidigare men det fick vi sluta med, 
eftersom besökare på festivaler dricker 

upp tvålen och den ibland används till 
att elda upp toaletterna med. Jag kom 
på att om vi kunde blanda hypoklorsyra 
i tvålen så kommer vi att ha en produkt 
som både rengör och desinficerar. Så 
föddes Desifoam premium, berättar Pia.

Den gångna vårens ökade efterfrågan 
på handsprit gav även upphov till idén 
om Aquades, ett ofarligt, vattenbaserat 
handdesinfektionsmedel med hypoklor-
syra, som finns i mindre dispensers som 
kan sättas upp i offentliga miljöer och 
på toaletter. 

    - Vi vill kunna sätta ut behållare med 
handdesinfektion på köpcenter, hotell 
och i offentliga miljöer och företag eller 
kommuner ska kunna prenumerera på 
tjänsten, säger Pia.

Ett samarbete inleddes också med ett 
företag som tagit fram Pinggustolpen, 
en snygg stålpelare som rymmer 4 liter 
handdesinfektion och som kan place-
ras vid entréer i offentliga miljöer, eller 
utomhus på torg och lekplatser. Med 
ett enkelt tryck på en fotpedal kommer 
en dos desinfektionsmedel ut ur pipen. 
Pedalen är lättanvänd såväl för gående 
som för rullstolsanvändare. Upplägget 
är precis som för toaletterna ett fullser-

viceåtagande där Hyrtoaletten står för 
påfyllning och underhåll. 

Aquades har flera användningsområden 
och kan också med hjälp av elektroren-
göring desinficera hela kontor, bussar 
och toaletter med hypoklorsyra. 

    - Med hjälp av E-sanering och vår 
Aquades Fogger sprider vi en fin dimma 
av desinfektionsmedlet över ytor och 
hela rum och på några minuter är alla 
bakterier och virus döda. Tack vare detta 
försvinner även dålig lukt. Kan vi leve-
rera hyrtoaletter som är desinficerade så 
är det en fördel, kunderna kommer att 
gilla det. Vi kan också desinficera hela 
hotell, såväl rummen som receptionen. 
Vi har redan provat på Landvetter Air-
port Hotell och Chalmers GK, vilket 
gett fina resultat. Vi kan sanera gym, 
flygplanskabiner, omklädningsrum, 
skolor eller dagis om det till exempel 
brutit ut vinterkräksjuka. Vi ordnar det 
med någon dags varsel så är det klart 
att komma dit igen bara några timmar 
efter saneringen, berättar Pia.

All sanering följs upp med noggran-
na mätningar, som ingår i åtagandet. 
Det tas prover både före och efter en 
sanering och sedan jämförs dessa för 
att man som kund tydligt ska kunna se 
resultatet och även kunna visa upp det 
för miljöverket när det är dags för in-
spektion, hos exempelvis restauranger. 
Hyrtoaletten är ISO-certifierade och har 
alltid haft en miljöprofil. Med denna 
nya satsning har man både skapat en 
bättre arbetsmiljö för medarbetarna som 
handhar rengöringsprodukterna, stärkt 
sin miljöprofil och skapat en helt ny typ 
av desinfektionsprodukter som kommer 
att revolutionera den nya verklighet vi 
går tillmötes efter pandemin. 

           Skribent: Anna Bjärenäs   

Toaletter på Vrångö för sommarturister

E-sanering 
av konferensrum E-sanering av badrum

Exempel på vår stolpe i butiksmiljö


