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Sedan de regelbundna företags-
hälsokontrollerna på många håll 
dragits in i besparingssyfte har 
sjukskrivningarna bara ökat. När 
patienterna väl kommer till före-
tagshälsan är det inte sällan för 

att de redan upplever besvär. Därefter kan 
det ta månader innan patienten får hjälp 
av en specialistläkare inom den offentliga 
vården – tid som man kanske tvingas till-
bringa hemma utan att vara arbetsför, men 
som man heller inte kan få sjukersättning 
för, så länge man inte fått en diagnos. Öre-
sundshälsan jobbar på ett annorlunda sätt. 
Det unika är att man har både företagshälsa 
och läkare under ett och samma tak. Mål-
grupp är personer som är i behov av att söka 
sjukvård, främst företagshälsovård. 

    - Patienterna får hjälp direkt när de varit 
på företagshälsan. Vi ser tidiga signaler och 
ser till att man får hjälp i tid. Vi fångar upp 
den grupp som är i arbete med besvär innan 
de hamnar i sjukskrivning. På så sätt belastas 
inte arbetsgivaren med hela kostnaden. Det 
är unikt för företag och för anställda, säger 
Enisa Dzekovic, Leg. Företagssjuksköterska 
och Sales Manager på Öresundshälsan.

Enisa, som jobbat på Öresundshälsan sedan 
i början av året, har 16 års erfarenhet av att 
jobba inom företagshälsa och berättar att 
utmaningen alltid varit att patienterna ska få 
hjälp av sjukvården. Ett stort problem är att 
patienterna många gånger hamnar hemma 
utan ekonomisk ersättning i väntan på vård.

     - På Öresundshälsan är detta inget pro-
blem längre, här jobbar vi förebyggande med 
hälsokontroller. Vi upptäcker problem, sig-
nalerar till arbetsgivare och ger åtgärdsför-
slag inom ett par veckor. Medarbetarna på 
företagen är inte sjukskrivna som på andra 
företagshälsor där jag tidigare jobbat. Tack 
vare våra kunders medvetenhet kring fö-
rebyggande arbete och att de kämpar för 
att medarbetarnas arbetshälsa ska vara så 
bra som möjligt har vi möjlighet att jobba 

Sjukvård och företagshälsa 
under samma tak  bidrar till att 

minska sjukskrivningarna
Företag har sedan krisen 2008 sparat in på hälsokontroller, vilket bland annat bidragit till fler sjukskrivningar. På Öresundshälsan 

har man hittat en modell för att tidigt upptäcka och behandla patienter så att man förhindrar att de hamnar i sjukskrivning.

förebyggande och med regelbundna häl-
sokontroller som vi gör nu. Det är ett pri-
vilegium att få träffa friska människor, där 
upplevelsen är att majoriteten trivs på sina 
arbetsplatser, säger Enisa.

Att tidigt upptäcka och behandla patien-
terna minskar produktionsbortfall och 
sjukskrivningar för företagen, vilket ökar 
den ekonomiska vinsten. Saleh Darvish, VD 
för Öresundshälsan, understryker vikten 
av det preventiva arbetet och menar att det 
bidrar till att minska sjukfrånvaron även på 
nationell nivå.

Fyra etableringsläkare och flera företags-
läkare med 160 års sammanlagd erfaren-
het finns hos Öresundsläkarna. Det har 
bedrivits sjukvård i lokalerna sedan 1992 
och Öresundshälsan är väldigt välkända 
och etablerade i regionen. Tvärsektionella 
team där läkarna hjälper varandra ger stort 
mervärde till patienterna. Robert Lilja är en 
av de etableringsläkare som funnits bland 
Öresundsläkarna med sitt eget företag sedan 
2016. Etableringsläkare är läkare som har 
personliga samverkansavtal med regionen 
utanför det allmänna vårdvalet, vilket ger en 
större frihet att styra den egna mottagningen. 

    - Det är en spännande verksamhet och 
som läkare är det tillfredsställande att tidigt 
vara med och kunna sätta in insatser så att 
patienterna snabbt kan må bättre och kom-
ma tillbaka till arbetet. Jag har på tidigare 
arbetsplatser sett svårigheterna med att eta-

blera rätt kontakter och få till rätt vård, men 
här funkar det smidigt. Det kan till exempel 
vara diabetes som upptäcks hos en patient 
på en vanlig hälsokontroll. Hos oss kan man 
få hjälp av läkare på ett par dagar, istället 
för att stå i den vanliga vårdkön i månader. 
Dessutom kan patienter som inte tillhör fö-
retagshälsan med det här upplägget komma 
till oss och få hjälp snabbt, säger Robert.

Öresundshälsan och Öresundsläkarna er-
bjuder all typ av sjukvården som finns inom 
offentlig vård. Den stora skillnaden är till-
gängligheten. 

    - Vi har korta ledtider och processer, 
vi har inga akuta tider som på en vanlig 
vårdcentral, utan alla patienter får träffa en 
läkare med kort varsel så att de kan få en 
bedömning. Vi har inga långa telefonköer 
eller väntetider och en väldigt hög närvaro 
och tillgänglighet både på läkarsidan och på 
företagshälsan. Under våren har vissa företag 
hört av sig i panik då någon medarbetare 
haft symtom på Covid-19 och träffat andra 
medarbetare. Då har vi kunnat hjälpa till 
samma dag och ta prover efter arbetstid, 
säger Saleh. 

Öresundshälsan har trots snart 30 år i bran-
schen inte halkat efter vad gäller att moder-
nisera verksamheten. 

    – Vi är snabba på att som privat vårdgivare 
anpassa oss till det som händer på markna-
den. Vi har gjort en digitaliseringsresa, ökat 

vår tillgänglighet och jobbat mycket med vi-
deosamtal under Coronapandemin. Möjlig-
heten har funnits för bedömningssamtal via 
webb och samtal online om psykisk ohälsa. 
Vi har även ett digitalt bokningssystem där 
patienterna kan boka tid själva i systemet, 
berättar Enisa.

Verksamheten styrs enligt mottot TRO, 
de första bokstäverna i de tre värdeorden 
Tillgänglighet, Respekt och Omhänder-
tagande. Man jobbar mycket internt med 
värdegrundsarbete, visioner och ambitioner 
och vill vi bidra till samhällsnyttan. 

    - Vi bidrar mycket till Malmös föreningsliv, 
så att de ska ha förutsättningar att fånga upp 
barn och ungdomar i olika typer av spons-
ring. Vi bidrar också nationellt genom att 
vara en sentinel övervakningsmottagning, vi 
skickar prover direkt till FHM så att de ska 
ha statistik på hur många som har covid-19, 
berättar Saleh.

Öresundshälsans visioner inför framtiden 
är bättre hälsa för alla - patienter, företag 
och egna medarbetare. 

     - Vi diskuterar ständigt hur vi kan bli 
bättre. Vi har en tydlig affärsplan och idé om 
var vi ska vara om några år. I planen ingår 
etablering i centrum i Malmö och att expan-
dera till andra städer på sikt, avslutar Saleh. 

Skribent: Anna Bjärenäs

Saleh Darvish, 
VD Öresundshälsan
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L änge har den traditionella 
lyktstolpen i galvat stål varit 
den allenarådande lösning-
en för att lysa upp våra ga-
tor och torg. Men för fem år 
sedan äntrade en ny aktör, 

MSL International AB, (Modern Street 
Light) den svenska gatubelysningsscenen 
med en helt ny typ av lyktstolpe. 

    - För fem år sedan introducerade vi 
den första designade kompositstolpen i 
Sverige. Det var stolpen som än idag är 
en av våra bäst säljande produkter: Björk-
stolpen. Några månader senare lanserade 
vi en ny modell av Björkstolpen med in-
vändig LED-belysning i själva stolpen. Vi 

Från vanlig lyktstolpe till 
lysande designstolpe

är både pionjärer och marknadsledande 
på detta och det har fortsatt på ett väldigt 
bra sätt, berättar Tomas Wernant, VD 
och, tillsammans med Stefan Petersson 
delägare i MSL. 

Modern Street Lights unika lyktstolpar 
är tillverkade i komposit, ett nytt och 
modernt material i detta sammanhang. 
Glasfiberförstärkt polyester och en hård 
yta av gelcoat gör stolpen väldigt tålig 
och sammantaget ger dessa komponenter 
stolparna ett antal mycket fördelaktiga 
egenskaper  jämfört med andra material. 
Det i särklass mest unika är de oändliga 
möjligheterna till design och eget uttryck 
för kunderna.

MSL erbjuder en både bred och djup 
portfölj av stolpar i olika utföranden och  
kunden kan själv välja att designa stolpar 
helt efter eget tycke och smak. Allt från 
stolpar med björkmönster till flerfärgat, 
enfärgat eller stolpar med stads- och fö-
retagslogotyper pryder nu gator, torg och 
entréer i Sverige och utomlands. Egna 
fantasifulla mönster är särskilt uppskat-
tade i parker och på lekplatser. 

    - Det blir en helt ny och modern käns-
la i gatumiljön. Vi har gjort en icke-iö-
gonfallande produkt till något estetiskt 
positivt, något som bidrar till att en plats 
blir attraktiv, trivsam och trygg. Kunden 

kan själv välja färg på standardstolparna 
och designstolparna kan även fås med ljus 
inuti. Den inifrån upplysta stolpen har 
visat sig ge fotgängare en ökad känsla av 
trygghet på grund av att ljuset kommer 
från sidan och man får då snabbare och 
bättre ögonkontakt med den man möter. 
Många gånger har kunderna nu börjat 
tänka till om hur de vill ha stolparna. Det 
är bara fantasin som sätter gränser för vad 
som går att göra. Färger, text och mönster 
bakas in i ytskiktet, dvs vi varken målar 
stolparna eller använder folie, vilket bi-
drar till en långhållbarhet, menar Tomas.

Kortare pollare utformade som upplysta 
björkstubbar att sitta på i lekparker och 
färgglada stolpar som lyser upp parker 
ger ett lekfullt och trivsamt intryck till 
platser som under årets mörka månader 
annars kan kännas övergivna. Eftersom 
komposit inte avskärmar radiovågor är 
stolparna lämpade till wifi och annan 
elektronisk utrustning De patenterade 
idéerna utvecklas ständigt och bland de 
mer anmärkningsvärda finns en inter-
aktiv stolpe som blinkar varnande vid 
övergångsställen när en fotgängare eller 
bil närmar sig, stolpar med interaktivt 
ljud, samt laddstolpar för såväl mobilte-
lefoner som hybridbilar.

Förutom estetik, design och invändig 
belysning bör nämnas att våra stolpar 

Lyktstolpar är något vi vant oss vid som gråa metallstolpar som fyller sin funktion - att belysa vägar, trottoarer 
och cykelbanor så att dessa blir framkomliga även i mörkret. Nu finns en helt ny typ av estetiska lyktstolpar med 

inbyggt ljus, unika mönster och fantasifulla budskap.

även erbjuder andra egenskaper: rostar 
inte, leder inte ström, låg vikt, samt är det 
miljömässigt bästa alternativet jämfört 
med andra stolpmaterial.

    - Jag tror och hoppas att komposit-
stolpar kommer att vinna mer mark, för 
materialet ger så många nya möjlighe-
ter och funktioner. Vi vill visa att våra 
lysande, designade stolpar bidrar till 
en trevlig, rolig och modern park- och 
stadsmiljö, avslutar Tomas.                            
          
           Skribent: Anna Bjärenäs

Om Modern Street Light

MSL International AB utvecklar, 
marknadsför och säljer 

kompositstolpar för hållbar belysning 
för parker, lekplatser, vägar och 

stadsmiljöer.

Stefan Petersson 0709 48 70 80
Tomas Wernant 0733 36 01 24
www.modernstreetlight.com
info@modernstreetlight.com

 

Tomas Wernant
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Fastnat i affärsjuridiska frågor 
eller tvister? 
Som juridisk managementkonsult går jag in i bolags affärsprojekt i rollen som 
praktisk rådgivare. För strategiska beslut, riskbedömning, för att se om affären 
är juridiskt optimal, hur den bäst kommersialiseras, eller för att lösa avtal och 
tvister. 

Min verksamhet vilar stadigt på lång erfarenhet av svensk- och internationell 
affärsrätt, främst inom entreprenad, infrastruktur, export, tillverkning och 
Life Science. 

Beträffande Linton & Wahlgrens bidrag till att skapa en innovativ arbetsplats, 
så har vi förlagt vårt kontor till Life Science hubben Medicon Village i Lund. 
Där sitter vi i direkt närhet av de flesta av våra kunder och kan på så sätt snabbt 
agera som deras bolagsjuristfunktion vid behov. Vi sköter också mycket av våra 
direktkontakter via Teams eller Zoom.

Hör av dig så berättar jag mer om mitt engagemang inom juridisk rådgivning, 
styrelsearbete eller som skiljedomare och certifierad medlare i kommersiella 
tvister. Linton & Wahlgren erbjuder främst tjänsten som skiljedomare och 
medlare till de som är i behov av en sådan. Förutom det så bistår vi SME-bolag 
och större bolag med juridisk rådgivning avseende affärs- och bolagsjuridik, 
både i Sverige och internationellt, samt hjälper till med utformningen av deras 
internationaliseringsstrategi ur ett legalt perspektiv. 

 

            Mobile:+46 709337220            Email: mikael.wahlgren@lintonwahlgren.se

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

www.wendelinmedia.com
Distribution Svenska Dagbladet

Tryck V-tab, 2020 Tidningen trycks på 
miljövänligt journalpapper.

        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!”

Läs mer: www.unionen.se
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Coronapandemin 
snabbspolar oss in i framtiden

P å 5 månader har vi rört oss 
5 år framåt. Coronapande-
min har tryck ner snabb-
spolningsknappen framåt 
och accelererat det som re-
dan var på gång. Volvo och 

Scania pratar om att balansera om företa-
gen kompetensmässigt och därför varslar. 
Det söks nästan aldrig efter traditionella 
civilekonomer längre i anställningsan-
nonserna, utan efter ekonomer med IT, 
matematik och Big Data kompetens. För 
två månader sedan kostade en elbil mer än 
en halv miljon men idag kan du få en för 
två hundratusen. Tjänsteresor kommer 
inte bli vad de har varit. Vi har lärt oss 
ha möten utan att behöva resa. Listan kan 
göras lång, säger Jan Lindoff, grundare 
och VD för Doff & Co. 

Den snabba teknikutvecklingen leder 
till nya kompetensbehov och att orga-

nisationsstrukturer måste förändras för 
att vara väl rustade inför framtiden. 

     - Vi ser accelerationen tydligt i våra 
analyser, fortsätter Jan. Vi hjälper våra 
uppdragsgivare att förstå sin situation, 
hitta framtiden och ta sig dit först. Vi kän-
ner oss inte som konsulter, vi är erfarna 
individer som gillar att kavla upp ärmar-
na och göra jobbet själva. Vi lägger stor 
kraft på vår forskning, där vi utforskar 
gränserna för teknologi, näringsliv och 
samhälle för att bättre förstå framtiden. 
Sakkunskap är grunden för insikt, analys 
och rådgivning. 

Jan har gedigen bakgrund från närings-
livet där han, förutom att ha varit chef 
på bla Ericsson och på CGI Logica, även 
satt i förra regeringens IT-hearings, vars 
uppgift var att ta fram Sveriges digitali-
seringsstrategi. Bland övriga rådgivare 
återfinns erfarna controllers och utbild-
ningssamordnare för ledande företag 
inom bland annat fordonsindustrin. 

    - Vi är lite teknologinördar och har gjort 
framtidskartläggningar, för industri- och 
teknikföretag, gröna näringar och även 
ekonomikompetensområdet som är i jät-
teomdaning. säger Jan. Vi är involverade 
i den digitala transformationen från ren 
IT-nivå till tillämpning som t ex Industri 
4.0 och i branschers omdaning. Det ett 
företag gör kommer från dess förmåga dvs 
kärnkompetens. Det betyder att företags 
framtid avgörs av den framtida kärnkom-

petensen. Tyvärr ser vi att många företags 
affärsplan saknar denna förståelse - har 
ni koll på er framtida kärnkompetens? 
I skenet av snabbspolningen framåt är 
detta nu en överlevnadsfråga, menar Jan.

    - Vår styrka är att vi är bra på att 
formulera de viktiga frågorna, eftersom 
vi har både senior näringslivserfarenhet 
och insikter om teknologiers framkant. 
Vi började jobba med det här, lite som 
på ett bananskal, för att folk vände sig till 
oss då den statistik som togs fram av kon-
sultfirmor och institut inte alltid stämde 
för att de ställt fel frågor, berättar Jan. 

Från det insiktsfokuserade benet tar Doff 
& Co nu ännu ett steg vidare och kon-
kretiserar den delen av erbjudandet som 
handlar om att ta sig till framtiden först. 

    - Hur kan vi hjälpa företag och or-
ganisationer att dra nytta av en digital 
transformation? För stärka det har vi nu 
tagit in en teknologipartner som hjälper 
till i den digitala transformationen och 
driver på den. Vi har valt ett internatio-
nellt företag från Pakistan, DPL, som ger 
oss ett globalt perspektiv samt är längre 
fram i arbetssätt, jämställdhet och inte-
gration än många företag är här i Sverige. 
Teknologin är en stor del av förändringen, 
så är också den kommunikativa delen, 
som närvaron i sociala medier. För att 
täcka upp det senare har vi även startat 
ett samarbete med BackOffice, som en 
marknadsassistent hjälper till att stötta 

företag och organisationer med deras 
webb och sociala medier kommunika-
tivt, berättar Jan. 

Doff & Co har utvecklat flera analysme-
toder, bland annat en för att identifiera 
tillväxtbranscher, ett fullödigt sätt att hit-
ta investeringsprojekt. En del rapporter 
finns gratis att ladda ner på:
https://doffco.com/publikationer.html

    - Här kan man frossa i intressanta 
rapporter. Vi vill bjuda på kompetens, 
det är sådana vi är. Det här är viktiga 
saker, vi tycker att vi gör nytta och vill 
bidra, säger Jan.

Just generositeten med kunskap och er-
farenhet är ett utmärkande drag för Doff 
& Co, som lägger 20-25 procent av sin 
tid pro bono, då man vill ge tillbaka till 
samhället. Ofta handlar det om kompe-
tensförsörjning och teknikutveckling för 
samhällsaktörer. Tillgång till kunskap om 
detta är ett viktigt verktyg för att kunna 
ta sig till framtiden, menar Jan.

    - Framtidens arbetsplats är konsekven-
sen av den förändring och den transfor-
mation som vi pratar om här och av hur 
den kompetens man behöver i framtiden 
fungerar, avslutar han. 

Jan Lindoff, 
grundare och VD
för Doff & Co

Exempel på gratis nedladdningsbara rapporter. 
Se länk nedanför i texten.

https://doffco.com/publikationer.html
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F
amiljeföretaget Snêk har tagit fram ett köks-
system så nära ett platsbyggt kök det bara går. 
På Snêks hemsida kan kunden designa hela 
köket själv och får full frihet att välja allt från 
utformning och finish, till hur mycket man 
vill göra själv av montering och målning. Allt 

tillverkas i massivt trä och materialet till stommarna är furu, 
medan hyllplan och lådor kan göras i ek. 

    - När man kommer från Norrland känns det bra att jobba 
med den långsamväxande Norrlandsfurun som tar tre gånger så 
lång tid på sig att växa som vanlig furu. Vi jobbar uteslutande 
med förnybar skog och färgen vi målar med är uteslutande 
linolja. Kunden designar själv i vårt onlineverktyg och väljer 
där hur många luckor, skåp och lådor man vill ha. Allt fräses 
ut i trä, som vi målar för hand i linolja, berättar Fredrik Karls-
son Peraldi, som tillsammans med sin fru, Sandrine Peraldi, 
grundat företaget Snêk.

Företagsidén föddes när grundarna skulle köpa ett kök till sin 
sekelskifteslägenhet och upptäckte att det var omöjligt att hitta 
ett modernt kök med traditionell look utan mdf och spånski-
vor, till en rimlig kostnad. Man bestämde sig då för att fylla 
den luckan på marknaden. Köken från Snêk ger ett genuint 
och traditionellt intryck men har alla moderna funktioner. 
Glidande laxstjärtsfogar gör att man kan montera en stomme 
på 30 sekunder, vilket ger väldigt enkel montering för kunden. 

    - Vi har gjort många val i själva utformningen, med gli-
dande fogar och innanförliggande ramluckor, det är en hel 
del detaljer i tillverkningen som förenklar för kunden. Man 
monterar köket utan verktyg och kan även demontera det 
utan verktyg. För att montera ett helt kök tycker vi att det ska 
räcka med en vanlig verktygslåda, säger Fredrik.

Kunden ritar köket själv och designen går efter avstämning till 
produktionslinjen i fabriken i Kalix. Moderna mjukvarupro-
gram gör det möjligt att i princip bara trycka på en knapp för 
att få iväg ordern till en modern maskinpark, som automati-
serar mycket av det som traditionellt görs för hand. Detta är 
en av faktorerna som bidrar till en kostnadseffektiv process. 

    - För att minimera priset utan att göra avkall på kvalitet, 
levereras köken direkt från fabriken till kunden utan mel-
lanhänder. Vi har skapat ett modulsystem för att göra det så 
enkelt som möjligt för kunden att montera köket och för att få 
ner transportkostnaderna. Kunden kan också påverka priset 
genom sitt val av hur mycket man vill göra själv, säger Fredrik.
Det finns flera olika nivåer på självservice. Basicnivån innebär 
att kunderna köper allt trärent, med lådor och skåp omonte-
rade. Det går även att välja att få allt grundoljat, med lådorna 
monterade, täckmålat eller helt monterat. Prisskillnaden mellan 
högsta och lägsta servicenivå är 70 procent, vilket gör att man 
som kund kan göra stora besparingar om man är lite händig. 
Snêk gör även köksluckor till IKEA-stommar - ramluckor i 
massivt trä med gerade hörn som andas kvalitet. Också här 
kan man som kund välja på färdigmålat eller obehandlat och 
påverka slutpriset. 

Genuina kök från Norrländska Snêk med alla moderna funktionaliteter är gör-det-självarens dröm.
 Tack vare automatisering och valfri servicenivå är dessutom priset konkurrenskraftigt. 

Unika kvalitetskök med 
moderna funktioner

Snêk
Timeless Value

    - På ett sätt är vi väldigt traditionella när man ser till material, men vi är 
också hypermoderna, då vi har 3D-verktyg online kopplade till produktionen 
som är automatiserad och robotifierad. Vi tänker framåt men ser också bakåt 
och utmanar hela det sätt på vilket köksbranschen fungerar. Vi kompromis-
sar inte med kvaliteten men med processen, vilket gör att vi kan leverera 
högkvalitativa, unika kök till en bra prislapp, avslutar Fredrik.

Skribent: Anna Bjärenäs www.snek.se
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Att få vara del i utvecklingen av Sveriges hetaste indu-
striregion är verkligen häftigt! Vi har alla möjligheter 
att skapa ett hållbart innovationssystem i världsklass, 
säger Johnny Högberg, VD på Skellefteå Science City.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

     

 Den nya 
industrins växtplats

Fakta Skellefteå 
Science City

 Innovationsbolag
Grundat 2015

 Antal anställda 10
 Ägs av Skellefteå Stadshus AB
 Medlem i SISP (Swedish Incuba-

tors and Science Parks

Vad vi gör:
 Bygger ett konkurrenskraftigt 

innovationssystem
 Utvecklar och driver innovativa 

miljöer och mötesplatser
Utvecklar företags innovations- och 

konkurrenskraft

Johnny Högberg, 
VD på Skellefteå Science City

21-22 april 2021     SKELLEFTEÅ

Skellefteå är framtidens växtplats för idéer från när och fjärran. Bara under kommande år
 investeras mångmiljardbelopp i regionens växande näringsliv.
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Alla företag behöver mallar, något som ofta saknas och måste uppfinnas av medbetarna. 
Med Office Key mallsystem kan företag kommunicera sin grafiska profil på ett enhetligt sätt och som bonus blir det 

roligt att jobba med dokumentproduktion!

S åväl intern som extern kom-
munikation kräver mallar. 
Företag i alla storlekar har 
behov av att kunna kommu-
nicera på ett enhetligt sätt, 
och förenkla det dagliga ar-

betet för medarbetarna. 

För att medarbetarna ska slippa uppfinna 
hjulet varje gång en mall behövs, ofta med 
spretigt resultat, behövs ett mallsystem 
som går längre än traditionella lösningar. 
Avsaknaden av nämnda system leder ofta 
till frustrerade medarbetare som behöver 
lägga onödigt mycket tid på att skapa egna 
mallar från scratch, att gamla, utdaterade 
mallar med felaktiga uppgifter används,.

    - Office Key är ett mallsystem med syf-
tet att företaget ska få ut sin grafiska profil 
och sina budskap. Vi har alltid haft fokus 
på medarbetarna och att faktiskt få dem 
att använda mallarna. Vi är noga med att 
våra lösningar i första hand ska förenkla 
för användarna. Office Key är lika mycket 
en satsning på företagets medarbetare 
som en satsning på dess grafiska profil. 
Det ska vara kul att jobba med doku-
mentproduktion, säger Yvonne Everett 
Greve, VD på IntraKey AB. 

Med stöd av mallsystemet Office Key, 
intelligenta dokumentmallar och automa-
tiska e-postsignaturer, effektiviserar In-
traKey kundernas dokumentproduktion 
och förenklar att arbeta i Microsoft 365. 

I Office Key överförs kundens grafiska 
profil till Office. Rubriknivåer, tecken-
snitt och färger läggs in och sedan spa-
ras alla mallar på ett och samma ställe, i 
mallväljaren. Basdata som adresser och 
andra företagsuppgifter finns i en mas-
terversion och ändras automatiskt på alla 
mallar enligt denna. Det finns inga gamla 
mallar att råka ta fel på, bara den senaste 
versionen finns tillgänglig. 

Tack vare den smarta mallmotorn kan  
IntraKeys kunder dessutom erbjuda sina 
anställda mallar med innehåll, dvs i stort 
sett färdiga dokument, utan att den admi-
nistrativa bördan ökar nämnvärt. Detta 
gör att man även arbetar på ett enhetligt 
sätt.

Många kunder har varit med sedan star-
ten 1998 och omfattar organisationer med 
allt från 25 till 10 000 anställda inom of-
fentlig och privat sektor. Gemensamt för 
kunderna är att de sätter stort värde på 
dokument och sin grafiska profil samt 
att den kommuniceras rätt.

Enkelt, e�ektivt och enhetligt 
med O�cemallar i molnet

    - Vi är en viktig resurs när företag gör 
olika förändringar som snabbt och enkelt 
ska slå igenom – som organisatoriska för-
ändringar, ny IT plattform och ny grafisk 
profil. Jag tycker att det är mäktigt att vi 
är ett företag med lång erfarenhet av Of-
fice-paketet och utbildning och att vi har 
en produkt som har utvecklats och växt 
med våra kunder och efter deras behov. 
Att vi har många kunder som har varit 
med oss från start är i sig ett bevis på att 
vi hållit produkten uppdaterad och rele-
vant, säger Rebecca Everett på IntraKey.

Historiskt sett har kunderna ofta varit 
stora och komplexa med många medar-
betare och arbetsplatser. Nu lanseras Of-
fice Key Online som molnbaserad tjänst, 
vilket öppnar även för mindre företag att 
satsa på ett mallsystem. 

    - Med Office Key Online som är vårt 
molnbaserade mallsystem kan vi nu även 
rikta oss till mindre kunder, då det inte 
innebär en lika stor investering och insats 
att komma igång. För alla våra kunder 
innebär Office Key Online en helhets-

lösning som underlättar förvaltningen 
av företagets mallar och förenklar för 
medarbetarna. 

    - Med Office Key Online kan användare 
arbeta var de vill. Det finns inget behov 
av VPN eller IT-insatser. Dokumentpro-
duktion blir enkelt, effektivt och enhetligt 
för alla typer av organisationer, avslutar 
Rebecca. 

                     Skribent: Anna Bjärenäs

Yvonne Everett Greve,
VD på IntraKey AB

Rebecca Everett,Vice VD på 
Intrakey AB

Kontakta Rebecca för mer info!
info@intrakey.se  | 08-626 97 10

Se filmer, läs om funktioner och teknisk 
lösning på www.intrakey.se/merinfo

Bild: I mallväljaren finns mallar från 
alla Office-program och PDF-blanketter. 
Här visas både allmänna mallar och 
mallar för din arbetsplats eller process. 

Med Office Key Online kan användare 
arbeta var de vill. Det finns inget behov 
av VPN eller IT-insatser.
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Hur får man ner den 
kostsamma långtidsfrånvaron?

Primärvård och företagshälsovård ägnar mycket resurser åt långvarig diffus värk och 
utmattningssyndrom, vilka utgör en allt större andel av långtidsfrånvaron. Kostnaderna för företagen 

och vården är enorma. Hur kan man sänka långtidsfrånvaron och de därmed förknippade kostnaderna?

O rsakerna till långtids-
frånvaro är ofta en 
blandning av sjukdom, 
belastning i privatliv 
och på arbetsplatsen. 
En medarbetare som 

är sjukskriven för utmattningssyndrom 
kostar enligt Arbetsmiljöverket företaget 
runt 400 000 SEK i produktionsbortfall, 
utbildning, introduktion av vikarier, re-
habiliteringsinsatser, företagshälsovård, 
samt stöd och anpassning under arbets-
återgång.

Låt oss som exempel ta Lisa, gift 28 årig 
2-barnsmor och jurist på revisionsbyrå. 
Ambitiös, snabb karriär, älskar sitt jobb 
och har fått allt större uppdrag. Efter-
som hon är en ambitiös och hjälpsam 
medarbetare, blir det långa arbetsdagar 
och inte sällan arbete även på kvällar 
och helger. Ett av barnen har ADHD 
och behöver mycket stöd. Efter hand 
kommer sömnsvårigheter, stunder med 
irritabilitet och hon börjar missa dead-
lines och möten. Chef och medarbetare 
frågar hur det är fatt, Lisa lugnar dem, 
håller masken och jobbar ännu mer, får 
beröm och verkar lättad. Men så händer 
något i privatlivet och plötsligt slutar allt 
fungera. Lisa går gråtande in till chefen 
som står handfallen. En klassisk inledning 
på en lång sjukdomsperiod och ett långt 
rehabiliteringsärende.

De flesta ärenden som Lisas handläggs 
utmärkt av primärvård och företagshäl-
sovård. Det är dock ett känt problem 
att gränsen inte sällan är flytande mel-
lan ansvaret för den skattefinansiera-

de sjukvården och den arbetsinriktade 
rehabiliteringen som är arbetsgivarens 
kostnadsansvar. Många ärende ”fastnar”. 
Lisa utreds först och sjukskrivs i primär-
vården. Hon fasar bara hon tänker på ar-
betet och gråter när chefen ringer, varför 
det bara blir enstaka samtal med chefen. 
Någon användbar plan för återgång i ar-
bete har inte kunnat upprättas. Alltför 
sent kopplas företagshälsovården in men 
resurserna visar sig inte räcka till. Efter 
sex månaders sjukskrivning drar Försäk-
ringskassan in sjukpenningen utan att 
någon rehabilitering, varken medicinsk 
eller arbetsinriktad, har kommit till stånd.

Rehabakademins ide är utgå från både 
medarbetarens och arbetsgivarens be-
hov och i en samordnad insats samtidigt 
ta hänsyn till skilda kostnadsansvar för 
vård och arbetsgivare. Remiss kan skrivas 
från primärvård, företagshälsovård, från 
medarbetaren själv eller arbetsgivaren. 
Genom en teambaserad multiprofessio-
nell rehabiliteringsmedicinsk utredning i 
tidigt skede kan man fastställa om medar-
betaren har djupgående ohälsa som kräver 
mer ingående medicinsk rehabilitering, 
ibland omfattande för långvarig och håll-
bar effekt. Den står Regionens sjukvård 
för och kostar inte arbetsgivaren någon-
ting. Samtidigt kan man koppla på ar-
betsinriktad rehabilitering genom möten 
och kontakter med arbetsgivaren för att 
förbereda arbetsåtergång, utan kostnad 
för arbetsgivaren. Behövs fortsatt stöd 
under arbetsåtergång kan medarbetaren 
och arbetsgivaren erbjudas detta, men på 
arbetsgivarens bekostnad. Fördelen med 
upplägget är sänkta kostnader för arbets-

givaren och kontinuitet för medarbetaren 
som träffar samma läkare och rehabteam 
hela vägen. En framgångsfaktor för oss 
är utvecklat teamarbete, där man kom-
binerar och samordnar kompetenser i 
i utredningar och rehabiliteringsären-
den, för att kunna erbjuda en kompetent, 
målinriktad rehabiliteringsprocess och 
undvika överföringar. 

     – Vi tycker det känns mycket me-
ningsfyllt att arbeta förebyggande, både 
för medarbetarnas och företagens väl. 
I kontakten med sådana som Lisa och 
hennes arbetsgivare framkommer det 
ofta att hon inte är ensam vilket kan bli 
incitament till en bredare insats genom 
vårt dotterföretag Arbetsmiljöakademin. 
Det finns god evidens för effekt av före-
byggande insatser. Det kan handla om 
hjälp med utbildning av chefer - på plats 
eller som webutbildning om arbetsmiljö 
och förebyggande insatser, om hjälp att 
få ordning på det systematiska arbetsmil-
jöarbetet men också hjälp med långdrag-
na rehabiliteringsärenden som ”fastnat”. 
Genom våra särskilda kompetenser med 
specialistläkare i rehabiliteringsmedi-
cin, specialistutbildade psykologer, fy-
sioterapeuter och arbetsterapeuter har 
vi utmärkta förutsättningar att erbjuda 
arbetsförmågebedömningar i komplice-
rade ärenden, säger doc Carl Molander, 
Specialistläkare rehabiliteringsmedicin 
på Rehabakademin.

I spåren av Covid-19 syns nya utmaning-
ar, både för patienter med utmattning 
och långvarig smärta i efterförloppet och 
för personal i vård och omsorg med ut-

mattningsproblematik efter att ha gjort 
hjälteinsatser. En kommande utmaning är 
också att ge stöd till organisationer som 
måste ställa om sig för att tillmötesgå 
personal med kvarstående besvär som 
arbetar i hemifrån.

Skribent: Anna Bjärenäs

Om Rehabakademin och 
Arbetsmiljöakademin

Adress: Korta gatan 9, 
171 54 Solna 
Kontakt: 08-58714600, 
info@rehabakademin.se
www.rehabakademin.se,
www.arbetsmiljoakademin.nu

Personalägt aktiebolag, 
grundat 2015 med 22 
anställda, specialistläkare, 
fysioterapeuter, psykologer, 
arbetsterapeuter. 
Rehabärenden, endast 
i Stockholmsregionen: 
läkarremiss eller egenremiss.

Arbetsmiljöärenden,nationell 
service, kundansvarig
Jessica Ulvhag 0708104817

Personalen på Rehabakademin
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Z innovate International, 
grundat 2013, har sedan 
start haft en uttalad am-
bition om att vara innova-
tiva. Verksamheten foku-
serar på att hjälpa globala 

logistikbolag inom långväga transporter 
att överprestera, genom att optimera hel-
hetssystem, processer och organisation. 

    –Vi tar oss bara an ett projekt om vi 
tror att det ska bli framgångsrikt. Vi är 
väldigt måna om att hjälpa företag hela 
vägen och är väldigt selektiva. Normalt 
sett flyger vi oerhört mycket, nu har vi 
jobbat mycket mer digitalt och lärt oss 
mer om vad som funkar bäst i den digi-
tala världen. Gör man ett gediget jobb i 
det initiala mötet för att bygga tillit och 
förtroende så går det fint att jobba vidare 
digitalt tillsammans sedan, säger grund-
are och VD Håkan Nilsson.

Coronapandemin och den ekonomiska kris som följt i dess spår har drabbat många företag 
hårt. På Zinnovate har man varit innovativ och utvecklat organisationen, vilket gjort att man 

lyckats växa med hela 50 procent, trots pandemin.

Håkan startade bolaget efter 23 år i bran-
schen och det stora nätverk han byggt 
upp visade sig komma väl till pass. Sedan 
starten har Zinnovate haft en impone-
rande tillväxt och kan stoltsera med att 
ha 12 av världens största logistikbolag 
som kunder.

    – Vi växer så det knakar. Tack vare vårt 
stora nätverk kan vi snabbt skala upp. Vi 
har 70 experter i ett nätverk, finns i alla 
världsdelar, talar 17 språk och jobbar i 
globala projekt, berättar Håkan. 

Zinnovate har skapat ett nätverk kallat 
NICE (Network of Independent Cargowi-
se Experts).  I en starkt mansdominerad 
bransch är man stolta över att ha en andel 
på 40 procent kvinnor i nätverket. 

    – Bland våra elitkonsulter är hela 63 
procent kvinnor, vilka vi knutit till oss 

Innovation driver tillväxten 
trots en omvärld i kris

PROFILEN

The Future is 
created by Optimists 

– budskap från WARP Institute 
– teambild med Emilie Nilsson, 

Håkan Nilsson, Julia Arenas 

The 6 consultancy levels 
Håkan Nilsson, CEO Zinnovate International
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grundat på ren meritokrati. De är våra 
absolut vassaste konsulter. Vi ser en stor 
fördel i att ha så många kvinnliga medar-
betare i en så mansdominerad bransch, 
det gör att vi får in ett mångfaldsperspek-
tiv. Vi har varit väldigt noga redan från 
början när vi byggt upp organisationen 
och månat om värderingar, visioner och 
attityd, säger Håkan.

Personkemin är ett annat kriterium som 
måste uppfyllas för partnerskap. Zinno-
vates mål är att, tillsammans med part-
nernätverket, hitta synergier för kunden. 
Devisen man jobbar efter är att helheten 
är mer än summan av delarna. 

    –Våra duktiga, innovativa konsulter är 
grunden i verksamheten, men individen 
är inte i fokus, det är teamen vi sätter sam-
man.  Vi jobbar mycket med Game Intel-
ligence, en faktor att räkna med i modern 
tids rekrytering och lagbygge. 50 procent 
av alla rekryteringar anses misslyckade 
då de ofta grundas på gemensamma in-
tressen, IQ-test, eller självskattningstester 
som är 70 år gamla. Game Intelligence 
bygger på den senaste forskningen (från 
bland annat KI) om hjärnan och bygger på 
objektiva mätningar av de förmågor som 
förklarar dina styrkor och de områden du 
behöver kompensera. Detta tar man sedan 
fasta på när man bygger team. Att förstå 
människor på djupet och hur vi sätter 
ihop team avgör framgång i framtiden, 
fastslår Håkan.

Teamen har en vilja att lyckas tillsammans 
och en lyckad teamprestation är också bra 

för individen. Istället för att jobba efter 
ROI jobbar man efter ROC: Return on 
Competence, då man anser det viktigaste 
vara att individernas kompetens maxi-
merar värdet till kund. Detta speglas i 
Zinnovates interna belöningssystem, där 
konsulten själv bestämmer om motiva-
tionen ska vara resor, monetär belöning 
eller annat. 

    – Det är en uppochnervänd pyramid, 
där jag sitter i botten och supporterar 
teamet, jag frontar mot kunden och ska 
sedan få rätt team på plats och skapa rätt 
förutsättningar för dem att prestera, säger 
Håkan.

och spendera så mycket som möjligt av 
min tid med människor och aktiviteter 
som ger mig energi och glädje och så lite 
som möjligt med det som tar energi, oav-
sett om det handlar om fritid eller jobb. 
Jag har lärt mig att givmildhet, tacksam-
het och omtanke är de viktigaste sakerna 
i livet. Dessutom stöttar de prestationen. 
Altruism förbättrar avsevärt ens liv, av-
slutar Håkan.

Skribent: Anna Bjärenäs

Om Zinnovate

Zinnovate International, grundat 
2013 hjälper globala logistikbolag 

inom långväga transporter att 
överprestera, genom att optime-

ra helhetssystem, processer och 
organisation. Konsulterna hjälper 
kunderna att få rätt IT-system på 
plats och sen att få systemen att 

fungera optimalt tillsammans. I 
botten ligger den egenutvecklade 
cloudtjänsten ZES, som bygger på 
en ledande integrationsplattform. 

Med hjälp av tjänsten trace:original 
från partnerbolaget Enigio, ledande 

inom digitala lösningar för fintech 
och logistik, säkerställer man digitalt 

autenciteten i ägarbevis för gods. 
Zinnovate finns i 25 länder i alla 

världsdelar med kunder i över 100 
länder. 

Två deviser guidar Håkan i livet och som 
företagsledare. Den första är på temat 
jämlikhet. 

    – Jämlikhet handlar för mig inte om 
att behandla alla lika, utan att positivt 
särbehandla alla. Det är betydligt bättre 
för såväl individen som för prestationen.

Den andra devisen handlar om work-life 
balance. 

    – Jag tycker att det i en modern värld är 
lite förlegat att bara prata om en balans i 
timmar man lägger på jobb och fritid. Jag 
försöker istället skapa maximal obalans 

Game Intelligence - Experterna  
Christine Bedinger, Neuropsykolog

 Predrag Petrovic, Hjärnforskare  
John Axelsson, Professor

Konsultsamling Zinnovate-NICE i München med några av våra konsulter från Asien, 
Europa, Afrika, Amerika. Cushla Edmiston, Nya Zealand / England. Emilie Nilsson, 

Sverige. Julia Arenas Sverige / Spanien. Tamsin Emery, Sydafrika. Elena Sopterean, 
USA. Jo Jo Chan, Hong Kong. Dawn Rasmussen, England. Lavinia Tomescu, USA. 

Håkan Nilsson – 
hedersomnämnande Årets 

Företagare i Danderyd
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En utbildnings-
plattform för alla

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

L ärande är viktigt i alla or-
ganisationer för att de ska 
kunna uppnå så bra resultat 
som möjligt. Rätt kunskap 
på rätt plats är en förutsätt-
ning för att kunna prestera 

optimalt och nå sina mål. De flesta or-
ganisationer jobbar redan idag med lä-
rande på något sätt, genom utbildningar, 
konferenser och fortbildning.

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

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

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

Grundidén bakom Evercate var att göra 
digital utbildning enkelt och tillgängligt 
för företag i alla storlekar. Där man tidiga-

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

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

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

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

istället låter vi dig skapa ditt innehåll hur 
du vill, för att sedan ladda du upp det i 
Evercate där det paketeras som en kurs 
och skickas ut till rätt medarbetare. 

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

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

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

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

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

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

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

A part of Tritech Group

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

info@find-out.sewww.find-out.se
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Rum för ute-och inneliv

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

vill kunna hålla öppet uteserveringen 
längre under säsongen.

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

    - Vi är en helhetsleverantör som kan 
ta fram det mesta och är med i hela pro-
cessen om kunden vill. Vi kan såklart ta 

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

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

Det är inte bara produkterna Horeca Gar-
den bistår med, utan även design och 
inredning, Feng Shui, tips och idéer på 

inredningsdetaljer, växter och krukor. 
Allt för att få det så trivsamt, mysigt och 
funktionellt som möjligt i zonen där ute 
möter inne. 

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

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

inredare och Certifierad Feng Shui konsult 
och Fredrik Engberg,

Ägare Horeca Garden. 

Följ oss gärna på Instagram
horecagarden  &  roomboost

www.Roomboost.se 
www.Horecagarden.se

Nu är sommaren över, men vi vill ändå kunna njuta av uteserveringar och terrasser i alla väder så långt det går.Förläng utesäsongen 
och gör det mesta av utemiljön med flexibla och snygga lösningar eller fokusera på hemmet eller företaget med Feng Shui.



Programmet STEP hjälper startups 
att bli framgångsrika team

Ett välfungerande team är nyckeln till att lyckas bra i en startup. Därför har Create Business Incubator tagit fram 
programmet STEP ( startup team entrepreneurship program) som hjälper entreprenörer att växa och bygga 

framgångsrika team. Många företag har etablerat sig i Mälardalen och området blomstrar av möjligheter för startups 
med hjälp av Create Business Incubators stora nätverk, vägledning och expertis.

E n av de viktigaste och av-
görande faktorerna för 
om någon ska investera i 
en startup är att ett team 
fungerar väl tillsammans. 
Många entreprenörer tyck-

er om att anställa folk som speglar sig 
själva, men forskning visar, att företag 
mår bäst av att ha olika kompetenser 
och personlighetstyper som komplette-
rar varandra.

    -Ett fungerande team är en av de vik-
tigaste delarna för att lyckas eller inte 
lyckas i en startup, speciellt ur ett inves-
terarperspektiv. Investerarna lägger stor 
fokus på det , säger Madéleine Pilstrand, 
verksamhetsledare  på Create Business 
Incubator.

Programmet STEP utvecklades av Hanna 
Wiljebrand, en av Sveriges främsta exper-
ter på teambuilding och HR i startups. 
Det är skräddarsytt och använder sig av
forskningsbaserade verktyg. Startups i 
STEP får en rekryteringstrategi som utgår 
från deras behov, problem och möjlighe-
ter istället för att gå på känsla. På så sätt 
byggs ett kompletterande lag istället för 
”kloner”. Detta leder till att entreprenörer 

lyckas och fler team kan förverkliga sina 
kreativa affärsidéer.

    -Alla våra startups har gått igenom 
STEP verktyget och responsen har varit 
fantastisk. Företagen ser att det bidragit 
till deras framgång. Det har attraherat 
kapital snabbare än startups som bara 
går igenom en vanlig inkubatorprocess. 
Ingen av entreprenörerna har varit ne-
gativa, vilket vi ser som väldigt positivt. 
STEP verktyget är mycket viktigt för oss, 
säger Madéleine.

Create Business Incubator är ett nonpro-
fit företag. Det innebär att de tar inga 
ägarandelar i de startups som de stöttar. 
De kan därför hålla sig oberoende om 
råden de ger. Create Business Incubator 
har också ett stort nätverk som de samar-
betar mycket med, vilket är en stor fördel 
för deras startups.

    -Sveriges innovationsmyndighet Vinn-
ova stöttar oss med finansiella medel 
som Excellens inkubator. Dessa medel 
kan då hjälpa våra startups med insatser 
för verifiering av deras affärsidé, så att 
startupsen utvecklas ännu snabbare, säger 
Madéleine. 

I området Mälardalen finns tillväxten 
och jobben och framförallt stora förut-
sättningar för nya företagare som vill in 
på marknaden.

    -Mälardalen ligger mitt i Sverige och 
med närhet till alla storstäder. Det ger 
våra startups närhet till många storbo-
lag utöver Amazon, ABB och Volvo som 
redan finns i regionen. För våra startups 
är detta en stor fördel då det finns mycket 
traditionell kunskap och erfarenhet som 
är till stor fördel och som de kan dra nytta 
av. För de stora bolagen finns det en fördel 
att finnas nära innovativa teknikbolag för 
deras framåtanda men även möjligheten 
att kunna bli kunder till startupsen samt 
genom att samarbeta kunna stötta ut-
vecklandet av nya tekniker och tjänster 
som storbolagen behöver. Startupsen får 
kunskap för att snabbt kunna utveckla sin 
idé och möjligtvis en framtida kund och 
de stora bolagen får en närhet till inno-
vativa tekniker och tjänster som hjälper 
dem att utveckla sina verksamheter, säger 
Madéleine.

Framtidens Arbetsplats kommer vara 
mycket digitaliserat och kanske fort-
sättningsvis ske på distans. På grund av 

coronakrisen har många permitterade 
tänkt om och startat eget istället. Det-
ta leder till fler startups att vägleda för 
Create Business Incubator och ytterligare 
framgångsrika team i framtiden.

  - Vi erbjuder kontorsplatser till våra 
startups, men ser att många av dem inte 
är intresserade av det längre. Tekniktunga 
startups som har produktionsbehov kom-
mer fortsatt behöva en fast punkt som 
sin bas med ett kontor, verkstad eller 
produktions- anläggning kopplat till det. 
Det vi ser mer av är en ökad efterfrågan 
på en digital arbetsyta där teamet kan 
samarbeta och anpassa sig efter sitt be-
hov. Jag skulle gissa att vi kommer se en 
minskning av kontorshotell och liknande. 
I och med Corona pandemin har världen 
blivit mer digital och jag tror att fram-
tidens arbetsplats kommer att förbli så, 
även för många av våra startups, avslutar 
Madéleine.

Madéleine Pilstrand, verksamhetsledare 
på Create Business Incubator

Läs mer om STEP på 
www.create.se
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Allting började med en tanke 
för femton år sedan. Två ma-
tintresserade familjer ställde 
sig frågan om det inte borde 

finnas en märkning som visar vad som 
är äkta. Att exempelvis glass är glass och 
inte innehåller substitut, framtagna av 
livsmedelskemister, för att likna grädde, 
ägg och vanilj. 

Det fanns en efterfrågan
    – Finns det ingen som sätter ner fo-
ten? frågade vi oss, berättar Björn Bern-
hardson, en av initiativtagarna. Det blev 
startskottet för konsumentföreningen    

När det äkta märks
ÄKTA VARA I dagens moderna samhälle har industrin i hög grad övertagit rollen att laga vår mat.  Men hur ska 
man som konsument hitta mer genuina livsmedel? Äkta vara har lösningen.

Äkta vara som sedan dess har utvecklats 
till en stark konsumentkraft och mötes-
plats för alla som vill vara med och påver-
ka inriktningen på livsmedelsindustrin.
     – Det blev snart tydligt att många 
saknade guidning för att kunna hitta mat 
utan industrins tillsatser. Därför startade 
vi Ä-märket, fortsätter Bernhardson. 

Istället för tillsatser 
Märkningen används endast på förädlade 
produkter eftersom det är där tillsatser, 
aromer och industriella ingredienser 
normalt förekommer. Grunden för märk-
ningen är att sådant inte får tillsättas, med 
några få undantag. Endast efter Äkta varas 
godkännande får märket sättas på produkten 
och användas i marknadsföring. 

900 märkta produkter 
Sedan 2009 finns märkningen på hyll-
kanterna i alla City Gross butiker och 
från 2010 även direkt på produkter. Först 
ut var Gute Glass och Kung Markatta. Nu 
finns Ä-märket på produkter från en rad 
små och stora företag. Sammanlagt finns 
idag över 900 märkta produkter, från stor-
säljare som korv, ketchup, glass, choklad 
och tacokrydda till mer nischade produk-
ter som rökt landodlad clarias, schweizisk 
päronsirap, ingefärsshot, emmermjöl och 
fejkfria spritdrycker. 

Ärligt och äkta 
I dagens moderna samhälle har vi överlåtit 
till industrin att laga vår mat och Ä-märket 
syftar till att hjälpa konsumenter att hitta 
ärlig och genuin mat. Likväl vill föreningen 
med märkningen hjälpa industrin att i sin tur 
nå ut med livsmedel som innehåller natur-
liga ingredienser och på så vis stå emot den 
mäktiga tillsatsindustrin. De producenter 
som framställer livsmedel med traditionellt 
innehåll bör gynnas, menar Björn Bern-
hardson. Han poängterar: 

    – Det är relativt lätt att nå ut till människor 
idag tack vare sociala medier men det hand-
lar också om att förenkla för de stressade 
vardagshandlarna i själva köpsituationen.

Vill du veta mer?
ä-märket.se

Björn Bernhardson
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Medlem i ILN – International Lawyers Network – 
ett av världens största a�ärsjuridiska nätverk

Din partner vid
fastighetstransaktioner

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

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

Svensk & 
internationell 
affärsjuridik
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Stärk din affär med vår 
undersöknings- och 
actionplattform. Brilliant 
undersöker, analyserar 
och omvandlar kund- och 
medarbetardata till 
agerbara insikter.

Lyssna till de företag som lyckats allra bäst med 
förändringsarbete när de delger sina tips och erfarenheter. 
30 sept kl 12:00 boka din plats här: brilliantfuture.se/event.

Under våren har mognaden inom 
digitalisering accelererat expo-
nentiellt bland medarbetarna 
på Syntell, där samtliga helt 

eller delvis har jobbat på distans. Utbild-
ningsverksamhet och möten har ställts in 
och transformerats till rena digitala möten. 
Men vi orkar inte ta till oss information 
lika bra på distans. Då vi är tillsammans 
ökar interaktionen och kreativiteten. Därför 
har vi utnyttjat möjligheten att genomföra 
arbete och utbildning delvis digitalt. Det 
är lärdomar vi har gjort under den senas-
te tiden och ett arbetssätt vi kommer att 
fortsätta med framöver i våra nya lokaler, 
säger Heike Schneider Affärsområdeschef 
på Syntell.

Anpassade lokaler  
Mikael Tjernlund, VD för Syntell välkom-
nar att Syntell nu har fått mer ändamål-
senliga lokaler som de skräddarsytt efter 
sin verksamhet, med en flexibel kunddel 
där det kan hållas möten, utbildningar och 
workshoppar.

    -Vi har fått en modernare och flexiblare 
arbetsmiljö för våra anställda, partners och 
kunder med mångsidighet med allt från 
tysthet och koncentration till interaktion 
och nätverkande. De digitala hjälpmedlen 

Det fysiska kontoret i 
en digital värld

har förbättrats för att möta trenden med ökat 
distansarbete från hem respektive andra 
arbetsplatser, säger Mikael. 

Fokus på medarbetare viktigast
Alla har varit högst involverade i utforman-
det av kontoret för att säkerställa att hänsyn 
tas till olika behov av arbetsmiljö. Genom 
enkäter och erfarenheter från tidigare flyt-
tar togs behovet av samarbetszon, kundzon 
och tyst zon fram. Syntell är ett företag som 
arbetar med försvarssekretess och då krävs 
utrymmen med speciella krav. I arbetet med 
lokalen tog de stöd från experter för att väga 
funktion mot estetik. Alla fick möjlighet att 
vara med och de skapade tidigt en teknik-
grupp och en inredningsgrupp. 

    -En viktig aspekt för att få till en smidig 
flytt och nöjda kollegor har varit att arbeta 
inkluderande. Vi har genomgående försökt 
att kommunicera framsteg med våra medar-
betare och be om deras åsikter, till exempel 
på teman, färgval och namngivning av våra 
nya konferensrum, via olika digitala röst-
ningsfunktioner. Många har deltagit och 
förhoppningen är att det skapar en positiv 
känsla inför vår flytt, säger Nare Shahna-
zarian, seniorkonsult med inriktning mot 
Verksamhetsutveckling. Alexander, konsult 
på Syntell, menar att vissa vill kunna arbe-

ta fokuserat och vill ha en tyst del, medan 
andra vill kunna stå framför en whiteboard 
och skriva ner tankarna i takten de kommer. 
Det har varit utmanande att få alla behov att 
samsas. Allt ifrån företagets visuella iden-
titet och att det ska vara representativt för 
kunder, till att kollegor ska se fram emot 
att komma till ett kontor där man känner 
sig inspirerad och vill arbeta. Detta utan att 
behöva ta till coldbrew-kranar och bollhav. 

Resultatet har mynnat ut i ett kontor som 
är ergonomiskt riktigt, som uppfyller deras 
funktionella krav och där alla kan känna 
sig välkomna oavsett om de behöver tid för 
reflektion, koncentration, kommunikation 

eller bara vill koppla av tillsammans med 
sina kollegor. Från den 5 oktober befinner 
sig Syntell på nytt huvudkontor i Stock-
holm i nya fräscha lokaler vid Gärdet. 

Syntell grundades 1994 och är 
en av Skandinaviens ledande 

konsult- och utbildningspartner. Vi 
är verksamma framför allt i Sverige, 

Norge och Finland, men har även 
samarbete i ytterligare en handfull 
länder. Läs mer på www.syntell.se

Alexander Lejon, 
Mikael Tjernlund(VD), 
Nare Shahnazarian och 
Heike Schneider(AOC Industri)
i det nya kontoret







Hållbart för dig och ditt hem

Breda plank i
Härdat Trä

För många blir hemmakontoret nu en central del av det vardagliga livet och arbets miljön är viktig 
oavsett om du arbetar hemifrån eller från din arbetsplats. 

Härdat trägolv från Bjelin är ett svensktillverkat och miljövänligt trägolv som är många gånger  hårdare än 
traditionella trägolv, samtidigt som du behåller den varma träkänslan. Produktionen är miljö vänlig och 
träråvaran som kommer från hållbart förvaltade skogar utnyttjas till 100%. Härdat trä är det självklara 
valet i både hem och offentliga rum. Hållbart för både dig och miljön. 

VÄRLDSLEDANDE SVENSK GOLVTEKNIK FRÅN FÖRETAGET SOM UPPFANN KLICKGOLVET.

WWW.BJELIN.SE/HÄRDAT-TRÄ


