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Julstämning i Sigtuna 2020!
Ett år då världen lever i en ny Normalitet längtar många efter traditioner och jul blir det tack och lov i år också.
Vill du uppleva en julidyll utan dess like, där traditionerna går långt tillbaka i tiden och julstämningen är på topp
så är Sigtuna det perfekta utflyktsmålet.

P

å Stora Gatan i Sigtuna, Sveriges äldsta gå och affärsgata, kan
man gå både på och i historien!
Under gatan, som bevarat sin
sträckning sedan 970-talet, finns
ca 3,5 meter kulturlager och själva gatan
kantas av ett 20-tal 1700-talshus, vilket ger
staden en speciell prägel, som länge lockat
turister från när och fjärran. I år blev dock
sommaren annorlunda då de utländska
turisterna uteblev. Istället lyckades staden
attrahera inhemsk turism som aldrig förr.
Besökarna var till 80 procent förstagångsbesökare som upptäckte pärlan Sigtuna och
dess omgivning med gott om både gamla
stenkyrkor och runstenar. Närheten till naturen gör att det går att kombinera besöket
med både stad, kultur och historia. Sigtuna
är det perfekta utflyktsmålet för den som
vill ta sig en skogspromenad samt en fika,
handla eller äta en bit mat i pittoresk miljö.
Oavsett säsong finns det alltid något som
lockar i Sveriges första stad. Handlarna i
staden jobbar mycket med hållbarhet, såväl
i produkter som koncept. Destinationen har
länge haft fokus på hållbarhet och nu försöker även handlarna längs Stora Gatan lyfta
varandra i hållbarhetstänket.
– Nästan ingen har plastpåsar längre och
vi jobbar mycket med naturmaterial och
återvunnet, säger Maria Collin, ägare till
Augusta Janssons Karamellfabrik och Mamsellens Skafferi & Kök.
Även turismen har i Covid-19 tider kännetecknats av hållbarhet. I staden kan man
enkelt röra sig med avstånd. I de små butikerna går det in ett fåtal kunder i taget och
folk väntar på sin tur, det finns ingen stress,
utan lugn och ro och trevlig stämning råder.
Tidigare år har Sigtuna ordnat en mycket
omtyckt adventsmarknad fyra söndagar i
rad innan jul, men i år tvingas man ställa

det var och kunde vinna fina priser. Tanken
är att vi ska göra samma sak i år, men det blir
förhoppningsvis ännu fler sagor och tanken
är att skyltningen blir kvar tiden fram till jul,
så att förskolor och skolor kan komma hit
och titta, läsa och begrunda, säger Maria.
I Bahrmans Bod laddar man upp inför julen
med fina tomtar och vintriga detaljer till
trädgården. I år har man märkt av ett extra
stort intresse för traditionella dekorationer
och kommer att ta i lite extra vad gäller allt
som hör julen till.

in arrangemanget på grund av Covid-19
pandemin. Återigen anordnas skyltlördag
den 28 november, då man hoppas att folk
ska komma från när och fjärran och uppleva
vinteridyllen Sigtuna.
– Lagom till slutet av november har vi
klätt staden i dess fagraste juleskrud. Julen
kommer inte se ut som vanligt, så man får
skapa sig nya traditioner och då vill man
kanske pynta lite extra för att få upp julstämningen. På Stora Gatan i Sigtuna kommer
besökarna att kunna hitta allt härligt som
hör julen till, säger Ansi Jönsson, som driver
Bahrmans Bod.
Bahrmans Bod håller till i två gamla uthus till
en 1700-talsgård med tillhörande trädgård.
På den pittoreska bakgården och i bodarna
får man känslan av att komma in i ett hem.
I bodarna blandas nytt och nött - ny design och återbruk återfinns bredvid antikt.
Säsongens nyhet är möbler som är gjorda
av återvunna nylonstrumpor och glasfiber.
Det lilla familjedrivna företaget samlar såväl

hantverk som konst och Ansi letar hela tiden
efter unika objekt som kan passa i bodarna.
I Augusta Janssons Karamellfabrik, på Stora
Gatan 35, har Maria börjat ta in brända och
kanderade mandlar inför julen. För Mamsellens Skafferi har hon beställt prinskorvar
och isterband från Underåkers Chark, dessa
kommer att trängas i diskarna med goda
ostar, traditionellt tunnbröd och allehanda
marmelader som passar perfekt på julbordet.
En sprakande brasa i den öppna spisen får
redan nu besökarna i gemytlig stämning och
ett besök här handlar minst lika mycket om
själva upplevelsen och känslan, som om att
köpa gammaldags konfektyr och choklad
eller delikatesser. Butiken är ett givet besöksmål för den som vill insupa den juliga
atmosfären i staden med det lilla extra, men
även de övriga handlarna i Sigtuna bidrar
till den härliga julstämningen.
– Förra året hade vi ett väldigt uppskattat
sagotema i skyltfönstren med 18 olika sagor.
Besökarna fick gå runt och gissa vilka sagor

–Vi hoppas att så många som möjligt tar
chansen att uppleva Sigtuna i vinter. Staden
är i sig själv som en levande julkalender och
vi hoppas såklart på snö, det tycker vi att vi
alla gjort oss förtjänta av i år, avslutar Ansi
och Maria samstämmigt.
		

Skribent: Anna Bjärenäs
www.augustajanssons.se

www.facebook.com/augustajanssonssigtuna

Instagram:bahrmansbod
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ILICONs banbrytande teknik gör
ljuv musik tillgänglig för alla öron
Tack vare mobiltelefonernas utbredning är i princip alla yrkesgrupper, åldersgrupper och demografiska grupper
i västvärlden idag användare av hörlurar av olika slag. Trots detta har det inte funnits någon bra lösning som
passar alla öron – tills nu.

P

roblemet med universalproppar är att de går att få in i de
flesta öron, men inte passar
någon perfekt, varför många
upplever att de lätt faller ur
örat eller är obekväma. Den bästa lösningen är öronproppar som är skräddarsydda efter öronen. Detta har det lilla
uppstickarbolaget ILICON från Jönköping tagit fasta på när de utvecklat en
helt ny process för att ta fram formgjutna
öronproppar som helt enkelt fästs på dina
befintliga hörlurar och passar just dina
öron helt perfekt.
– Våra formgjutna tillbehör för hörlurar
är utvecklade för att ge bästa komfort och
säker passform, samtidigt som ljudet blir
avsevärt bättre, berättar Tony Levander,
VD och grundare på ILICON.
In-Ear propparna från ILICON är individanpassade för att lurarna ska sitta
väldigt bekvämt och aldrig lossna, inte
ens under hård träning. Detta är särskilt
viktigt om man har helt trådlösa lurar,
som kan gå sönder eller tappas bort ifall
de faller ur på löprundan i skogen eller på gympasset. Tillverkaren erbjuder
flera proppmodeller för olika behov och
plånbok, varav toppmodellen fick högsta
betyg av Ljud&Bild för ett par år sedan:
https://www.ljudochbild.se/test/horlurar/
ilicon-hypear-sonic-superior-pro-2/
Utbytbara filter ger, förutom högre ljudkvalitet, möjlighet att reglera hur mycket
av omgivande ljud som ska släppas in,
något som är en viktig detalj ur ett säkerhetsperspektiv, ifall man till exempel
befinner sig i trafiken.
ILICON är sedan fyra år tillbaka först i
Skandinavien med 3D-scanning av kunders öron, istället för traditionella avgjutningar. Genom att erbjuda 3D-scanning
istället för traditionell öronavgjutning blir
tillgängligheten betydligt bättre, då kunderna slipper ta sig till en hörselklinik,
där det ofta är långa kötider och själva
processen är obekväm med avgjutningsmassa som sprutas i öronen och som ska
sitta kvar under en längre stund. ILICON
har egen tillverkning och är i och med
detta helt digitaliserade, då stegen efter
själva scanningen är design i 3D-CAD
och därefter 3D-printing, något man har
26 års erfarenhet av genom prototyptillverkning i ett annat företag.
Hittills har kunderna främst återfunnits
inom snävare målgrupper med stort intresse för hög ljudkvalitet och med behov
av att även kunna utestänga vissa ljud,
som t ex personer inom HiFi-kretsar, mu-

siker , jägare, skyttar och MC-fantaster.
Nu står ILICON i begrepp att lansera sin
lösning brett på marknaden och söker då
efter partnersamarbeten där ett nätverk
av 3D-scanners kan göras tillgängliga för
kunder över hela landet, vilket gör att
man skulle kunna nå en betydligt bredare
målgrupp.
– 3D-scanning är ett toppmodernt
alternativ som kan utföras direkt i butik
av personalen då metoden inte kräver
några förkunskaper och har en kort upplärningsfas. Resultatet är inte heller lika
operatörsberoende som med traditionell
öronavgjutning där audionomens erfa-

renhet är helt avgörande. Visionen är att
kunden ska kunna gå in i en butik och få
sina öron scannade på några minuter och
inom en timme kunna komma tillbaka
och hämta ut sina formgjutna hörsnäckor.
Vi riktar oss till alla som använder hörlurar, vilket gäller nästan alla som har en
mobiltelefon. Vi är bara ett steg ifrån att
lyckas uppnå visionen och det är att hitta
rätt partner som är beredd att investera
i konceptet, säger Tony.
Skribent: Anna Bjärenäs

www.ilicon.se
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Kristian Samuelsen

Maziar Alizadeh

Digitalisering av byggbranschen
– en brådskande nödvändighet

I en tid där pandemin gör fysiska möten omöjliga är det dags att inse nödvändigheten av en
skyndsam digitalisering av byggbranschen med hjälp av BIM. Det finns stora vinster att göra och
många byggnationsfel kan undvikas med hjälp av rätt teknik.

I

Sverige är byggprojekt nästan
alltid centralstyrda och de kommunikationsvägar som används
är oftast mail och icke-interaktiva verktyg som PDF-ritningar.
Detta gör att det tar lång tid att
komma vidare i beslutsprocesser eller
göra ändringar. BIM (Byggnadsinformationsmodeller), är en intelligent process
för planering, projektering, konstruktion och förvaltning av byggnader och
infrastruktur. Plattformen StreamBIM
gör att man får med sig modellerna och
information från ritbordet ut till bygget
och vidare in i förvaltningsfasen. Användningen av BIM ger snabb respons
mellan parterna och i slutändan oerhört
många färre byggnationsfel, eftersom de
som bygger kan prata löpande med de
som sitter vid ritbordet. Man skapar ett
oavbrutet informationsflöde så att man
inte tappar data mellan projektfaserna.
Företaget StreamBIM vill förmå företag i
den Svenska byggsektorn att implementera BIM och på så sätt effektivisera sina
processer.
Maziar Alizadeh är expert inom BIM-frågor och digitalisering på arbetsplatsen
sedan många år och håller utbildning
för medarbetare för att de ska använda
BIM i sin vardag. Som BIM-strateg och
BIM-samordnare hos Sweco jobbar han
med bland annat Vasakronans projekt
Kaj 16 i Göteborg.
– Projektets vision är att jobba digitalt,
vara i framkant och kunna nyttja BIM i
alla delar som går. Målet är ett ritningsfritt bygge och vi ska använda modeller i
alla skeden. Kaj 16 befinner sig i en tidig
fas, där vi använder StreamBIM som ett
portalverktyg för programhandling och
där allt är tillgängligt för alla som jobbar
i projektet, säger Maziar.

människorna det största hindret för implementationen. Genom att jobba med
och definiera arbetsprocesser och hur
modeller ska användas kan man väsentligen förenkla införandet.

Genom att digitalisera och integrera alla
processer, som kalkylprocessen, kravställningen, och byggnationen, är visionen att
bygga helt efter modell.
–Målet är att inköp av material och
besiktningar ska göras med hjälp av modell och hantering av frågor i bygget ska
göras med StreamBIM. Även överlämning
av den digitala tvillingen av byggnaden
kommer att kunna ske i slutet av projektet
via StreamBIM. Plattformen kommer att
hjälpa oss att lyckas bättre med alla delar i
projektet, från start till mål, säger Maziar.
En stor fördel med BIM är säkerhetsaspekten. Jobbar man traditionellt med
pappersritningar eller PDF är det en
utmaning att säkerställa att det är senaste versionen man utgår ifrån. Dessutom finns det stora miljövinster med
att minska pappersanvändningen inom
byggprojekt. Maziar, som tidigare arbetat
med BIM under projekteringen av Karlatornet, berättar att man där lyckades
minska antalet ritningar från 3850 till
770, vilket ger stora vinster såväl ur säkerhetsaspekt, som för miljön och även
rent ekonomiskt.

Tidigare sågs införandet av BIM i ett projekt ofta mest som en kostnad. Maziar
berättar att det nu möter mindre motstånd och att fler ser nyttan med att digitalisera. Dock finns fortfarande hinder
för att uppnå maximal nytta, menar han.
–Så länge det saknas kompetens i alla
led och hos alla roller finns inte förutsättningarna för att använda BIM så effektivt
som möjligt. Som BIM-strateg ser jag att
det behövs mer utbildning för att man ska
kunna maximera effekten i alla led. Om
man höjer basnivån hos alla en liten bit,
så att alla kan vända och vrida på projektets samordningsmodell, så får vi en
helt annan effekt i hela organisationen.
Jag skulle gärna vilja höja basnivån för då
kan vi accelerera nyttan på ett helt annat
sätt. StreamBIM är användarvänligt, lätt
att hantera, krånglar inte, funkar på paddor och telefoner, och kräver inga stora
kraftfulla datorer, säger Maziar.
Motstånd mot förändring finns alltid,
men såväl Maziar som Kristian menar
att det inte är någon särskild yrkesgrupp
som är svår att övertyga, det är högst
personligt. Dock utgör okunskapen hos

–Att alla i organisationen ska kunna hantera projektets 3D-modeller är
A och O. På så sätt garanterar man att
3D-modeller används i alla sammanhang
och frågeställningar. Man ska inte vara
beroende av en BIM-samordnare för att
kunna hantera 3D-modeller. Med hjälp
av verktyg som StreamBIM behöver vi
dock inte så stor insats för att alla ska använda modellen, eftersom den är väldigt
användarvänlig, säger Maziar.
I pandemitider då det mesta är nedstängt
är digitaliseringen än mer nödvändig för
att Sverige ska kunna behålla konkurrenskraften inom byggsektorn internationellt. Kristian har sett en stor ökning av
intresset för StreamBIM på den svenska
marknaden under året.
– Å andra sidan, de företag som inte
inser värdet av att digitalisera processerna
i branschen, mitt under en tid när vi inte
får ha fysiska möten, är antagligen inte de
som kommer att vara ledande i branschen
framöver, avslutar han.
Skribent: Anna Bjärenäs

ANNONS					 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR FRÅN WENDELIN MEDIA
			

5

Unik konsultverksamhet
förvandlar arbetsmarknaden för den
svenska textilindustrin

2015 grundade Eva Mattsson Culafic företaget WeaLIT med ambitionen att förbättra hur
textilindustrin ser på sin personal och den stora resurs den faktiskt är. Idag kan hon stolt säga att
WeaLIT anlitats av många ledande svenska varumärken som Filippa K, GANT, Rodebjer, H&MGruppen, Tiger of Sweden för att nämna några. - Det som kännetecknar WeaLITs konsulter är att
alla är högpresterande, prestigelösa och lösningsorienterade, säger Eva.

S

om i alla branscher är det vanligt med korta vakanser, som föräldraledighet eller sjukskrivningar, inom textilindustrin. Men för textilföretagen
har det varit svårt att få tag i rätt kompetens när
man sökt ersättare. Istället har ordinarie personal
många gånger fått sitta med dubbelt så mycket
arbete då företagen tidigare inte kunnat fylla dessa vakanser.
WeaLIT erbjuder stöd med expertis inom inköp, produktutveckling, affärsanalys, samt upprättande av en hållbar
långsiktig leverantörsstruktur genom sina konsulter. Detta
leder till att WeaLITs kunder inte blir lika sårbara och på så
sätt kan prestera på ett mycket mer effektivt sätt.  
    – De kunder som vi arbetar med har förlängt sitt kontrakt
och tagit in nya uppdrag. Alla har sett fördelarna vilket gör
att man vinner på det i längden, säger Eva.
Eva har själv jobbat i branschen i över 15 år och har ett stort
nätverk vilket är av stor vikt för WeaLIT. Trots rådande oroliga
tider, har WeaLIT stora kunder som är stabila och återkommande, men de jobbar även med startups och mindre företag.
    – Under Coronapandemin har ingen av våra uppdragsgivare
avslutat något kontrakt med våra konsulter. Har de permitterat
ordinarie personal så har uppdragsgivarna valt att ha kvar
WeaLIT. Detta beror på att vi har en unik kompetens som
inte finns hos kunderna annars, säger Eva.
De som arbetar tillsammans på WeaLIT har en stark gemenskap som Eva satsar mycket på. De har utbildningsdagar,
teambuilding, events och det har uppstått ett naturligt nätverk
där de stöttar och hjälper varandra. Det finns en slinga som
alltid är igång där man kan höras. Dessutom har alla som
arbetar ett stöd från Eva i något som skulle kunna liknas vid
ett mentorskap.
    – WeaLITs affärsidé är framtidens arbetsplats inom textilindustrin. Statistik bland studenter visar att de prioriterar
frihet för att kunna planera sin tid framför en fast anställning.
Med det sagt: att vara konsult betyder inte mindre arbete.
Däremot finns det en möjlighet, att jobba hårt under en viss
period och därefter kunna ta ledigt en tid, säger Eva.
    – Konsult klingar ibland negativt för många öron men
WeaLIT är ett stöd och kommer ofta in underifrån och lyfter
och pushar ordinarie personal. Vi har resurser som inte alls
är dyrare än att ha fast anställda. Vi kan komma in och hjälpa
till med behov som bolaget har just nu. Om fem års tid är
förhoppningsvis WeaLIT det självklara valet man ska ringa
vid behov. Så är det redan för många idag men vi hoppas det
blir fler, avslutar Eva.
Text: Isabelle Ibérer

www.wealit.se

Eva Mattsson Culafic,VD WeaLIT

Höstens bästa spel för

After Work, höstmys & julklappar
Årets feel good-spel passar perfekt för tjejkvällar, höstmys, parmiddagar och
som glöggtillbehör. Boosta dig själv med råd från coachen, gruppterapi och nertramp i
livets olika skeden. Ger spännande insikter, oväntade diskussioner och underhållande fakta.
Vi ordinerar en daglig dos Therapy. Med stor risk för skratt.

NYHET!
Ett rykande
aktuellt feel goodspel som tar pulsen
på mänskligheten

3-6

2 lag
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Vart är vi på väg?

Fängslande jakt i den undre världen

Helt ny version med sprillans
nya resmål och frågor. Ta plats
i första klass eller dressinen
och res ut i världen. Det är
bara husbandet som saknas!

… som kräver list och
taktiskt tänkande. Är du
redo för polisarbete i bästa
GW-stil? ”Djävulen sitter
i detaljerna.”
Och klockan tickar!

"Bäst i test"
GP

www.algaspel.se
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DU HITTAR ALGA I BOKHANDELN OCH
VÄLSORTERADE LEKSAKSBUTIKER

"5 av 5"

SYD SVE NSK AN
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Another Tomorrows head of
business design Karin Wåhlberg och
framtidsstrateg Annie Johnson

Spekulativ design kan vara
avgörande för företagets framtid

En osäker omvärld har gjort det viktigare än någonsin för företag att blicka framåt och definiera
vilken framtid de vill se. Företag behöver arbeta systematiskt med framtidsfrågor för att kunna
vara del i att forma morgondagen och skapa affärsnytta på både kort och lång sikt.

P

andemin kom som en fullkomlig överraskning för
många företag, som fann
sig stå helt oförberedda
inför en omvärld i kris.
Denna typ av omvälvande
förändringar leder ofta till ett kortsiktigt tänkande där man skjuter problemen
framför sig och faller tillbaka i gamla hjulspår. Istället för att lyfta blicken och titta
mot vad den nya situationen innebär samt
agera på det. Vi frågade Another Tomorrows framtidsstrateg Annie Johnson och
head of business design Karin Wåhlberg
hur man bäst kan framtidssäkra sin affär.
– Som framtidsbyrå är vi experter
på att hjälpa företag i tider som dessa,
när status quo ifrågasätts och nya behov
och beteenden formuleras från en dag
till en annan. Vi hjälper organisationer
att bli framgångsrika och fortsätta vara
relevanta framåt. Ingen kan veta exakt
hur framtiden ser ut, men att arbeta med
bevisat effektiva metoder som spekulativ
design och prototyping för att hantera
förändring och systematisera utforskandet av det okända kommer att ge dig
ett rejält försprång och snabba resultat,
säger Annie Johnson.
Just nu är pandemin det som förändrat
omvärlden på ett högst kännbart sätt, men
det kan lika väl vara tekniska framsteg,
som hela det digitala paradigmskifte vi

befinner oss i, som radikalt ändrar spelplanen för många företag.
– Coronapandemin har tydligt visat
vilka företag och organisationer som haft
lätt eller svårt att ställa om och det står
klart att många saknar en förberedelse
för hur man förhåller sig till ovisshet eller
oväntade omvärldshändelser. Vi hjälper
företag och organisationer som inte implementerat ett framtidstänk i sina strategier, säger Karin Wåhlberg.
Another Tomorrow arbetar med spekulativ design för att stärka företags förmåga
till flexibelt tänkande, alltså en upptränad
förmåga i att se på omvärlden, marknaden
och affärsmöjligheter på ett sätt som inte
begränsas av exakt hur saker funkar och
ser ut idag. Att blicka framåt har även
effekt på hur man agerar i nuet, då det
ger en bättre möjlighet att rikta sina investeringar och få en hållbar affärsmodell.
– När man definierat en önskad framtid kan man systematiskt ta kliv tillbaka
till nuet, och analysera vilka strategiska
beslut och investeringar som krävs längs
vägen, för att komma dit. Med hjälp av
det kan man skapa en roadmap som också
definierar vilka taktiska insatser man bör
och kan satsa på redan idag, säger Karin.
Processen för att arbeta mot den framtid
man vill se är prototypdriven. Alltså att
man samlar många olika perspektiv och

tidigt visualiserar och testar enkla men
fungerande lösningar med riktiga användare, för att snabbt komma till ett läge
där idéer eller lösningar kan värderas.
Som exempel kan nämnas att Another
Tomorrow arbetar med en logistikkund
på det här sättet i deras terminaler för att
skapa en kundfokuserad leveransorganisation, som rustas för att kunna möta
framtida krav på leveranser. På mindre
än 6 månader har de gått från idé, till
fungerande prototyp och pilot-testning
i utvalda terminaler, till ett business case
som påvisat effekt och motiverat en investering. Något som föranlett en nationell
utrullning av nya verktyg, rutiner och
styrmedel som för organisationen framåt.
– Företag behöver acceptera att det
enda vi vet säkert är att inget är konstant
och man behöver en process för att kunna
hantera det okända. För att organisationen ska fortsätta leva och utvecklas är systematiska förändringsarbetet det centrala,
att bygga upp metoder och kunskap för
att hantera olika tidshorisonter. Vill man
göra detta är det något vi gärna hjälper
till med, avslutar Annie.
Skribent: Anna Bjärenäs

www.anothertomorrow.com

Tips: Så kan du budgetera
och planera framtidsarbetet

				
Another Tomorrow hjälper kunder
att lägga upp arbetet på tre olika
tidshorisonter. Det taktiska arbetet, på kort sikt, det strategiska
arbetet, på medellång sikt, och
det visionära arbetet, på längre
sikt. Att jobba parallellt med de
tre tidshorisonterna är en förutsättning för att hela tiden ha en
synergi mellan en önskad framtid
för organisationen och en prioritering av taktiska insatser som
går att implementera direkt.

Budgeteringen bör anpassas till
de tre tidshorisonterna. Annars
riskerar man att fokusera bara
på kortsiktig avkastning och utan
att satsa på sådant som inte ger
omedelbar vinst är det svårt att
också vara utforskande och strategisk. På samma sätt som man
sprider risk och tittar på kortsiktig
och långsiktig avkastning i andra
typer av investeringar, behöver
man som företag våga titta bortom nästa kvartal.
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Våga se och skapa en potentiell
framtid när det är kaos
Att få ihop den yttre världen med den inre inom en organisation är något som är mycket svårt i
dagens kaotiska läge. Förändring kräver mod, motivation, och insikt. Cecilia Sjöstrand med företaget
I.AM.SJÖSTRAND omvandlar organisationer genom sitt unika tillvägagångssätt. Målet är att tydliggöra
det extraordinära till det märkbara och möjliga genom att frigöra en organisations sanna kraft och
bemästra hinder som arbetar mot förändring. Att göra det omöjliga möjligt.

E

n stolt smålänning med
mycket willpower och
compassion! Så beskriver Cecilia sig själv på ett
självsäkert och tydligt sätt,
med viljan att skapa resultat och utveckla organisationer genom
människor . Dessa egenskaper drev henne tidigt att utforska det möjliga i olika
delar av världen som till exempel Norge,
Nederländerna och Kina där Cecilia arbetat och bott i flera år. Cecilia trivs i förändringsmiljöer och efter mer än 20 års
arbete globalt och f lera ledarskaps-och
ledningscertifieringar har det definierat
hennes passion för att kommunicera över
gränserna oavsett om de är kulturella
eller personliga. Att göra det omöjliga
möjligt för människor och företag.

”

Våga prata
om det som är
relevant och
ta i det som
är obekvämt i
rummet!

- Jag har ett fantastiskt arbete där jag får
möjligheten att komma väldigt tätt inpå
människor i hela världen. Tillsammans
utvecklar vi företag genom att skapa tydliga mätbara resultat på utsidan parallellt
med starka hållbara samarbeten mellan
människor , säger Cecilia.
I.AM.SJÖSTRAND med målet att ta ett
team på en upptäcktsresa där resultatet
blir lyckligare individer och hållbara
förändringar. En förf lyttning från verklighet till framtid där alla måste vara
med på resan och arbeta tillsammans
avgränsat och stegvis.
- Utmaningen som vi ofta ser är att ledningen på ett företag inte vågar eller kan
tydliggöra framtidsbilden förrän de är
säkra på att den kommer fungera. Vi kan
inte längre planera linjärt i en dynamisk
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värld där du har med människor och
konstant förändring att göra. Där måste
framtidsbilden vara så tydlig att alla förstår vilket mål du är på väg till. Om du
inte vågar skapa en ny framtidsbild och
släppa taget om verkligheten så kommer
du bara skapa en ny framtid med samma
gamla verklighet. En verklighet som är
grundad på gamla upplevelser, beteenden och känslor vilket leder till samma
resultat, säger Cecilia.

drag skräddarsys och kräver olika unika
kompetenser. Det innebär att du behöver
samverka med olika konsulter beroende
på vad uppdraget krävs. Vilket betyder
att det inte alltid är samma personer som
står i rummet. Cecilia tror även på att vi
måste bort från ett hierarkiskt tänk och
istället skapa starkare samarbete över
gränserna.

I en tid av digitalisering och uppkoppling
har medarbetare större förväntningar
på sina ledare. Hur man använder tiden
blir viktig.
I.AM.SJÖSTRAND skapar tillsammans
med kunden och andra duktiga samarbets partners ett starkt VI. Cecilia bestämde sig tidigt att hon vill samverka
och röra sig bland duktiga konsulter på
den globala marknaden. Varje unikt upp-

– Att arbeta med affärsutveckling och
förändring börjar med dig själv. Lyckliga team och individer skapar hållbara
förändringar och långsiktiga resultat.
Detta har jag själv upplevt genom 20 år av
förstahandsarbete, erfarenhet och bevis
från hela världen, säger Cecilia.
En förändringsresa kräver att du arbetar
med alla bitar på ett företag samtidigt,
individ som affär. I samverkan med andra människor har Cecilia skapat olika
förändringsprogram. Programmen är
stödstrukturer för företag, och hjälper
till att utforska alla vinklar genom att
ta en helhetssyn på utsidan, insidan,
teamet, företaget, individen och organisationen parallellt.
– Under min livsresa har jag insett att det finns många som talar om
förändring men vet inte hur de ska gå
tillväga. Om vi ska kunna se en förändring måste du som individ först inse hur
viktig och värdefull del du har i det arbetet. Vi måste våga prata om det som
är relevant i rummet och ta i det som
är obekvämt. Vilket gör att vi behöver
f ler ledare på marknaden med mod och
compassion som kan släppa taget om sina
egna egon. Egot är starkt och tar lätt över
och krånglar till tillvaron vilket gör att
vi är rädda för att inte vara omtyckta,
betydelsefulla och kompetenta. Det krävs
att du är självmedveten och har bearbetat
dina egna rädslor. För att det skall ske
så behöver man skapa rum och plats och
blir mentalt och fysisk närvarande. Du
behöver oftast ta bort minst 20% i din
kalender som inte leder till förändring,
säger Cecilia.
– Att vara öppen handlar om att prata
om det som är relevant här och nu. Att

våga misslyckas och möta det som är
obekvämt. Sitter du i en ledningsgrupp
så är det viktigt att lyfta dessa bitarna.
I.AM.SJÖSTR AND gör en ” businesstransformation” som är dynamisk
och kreativ men vi vet också vad som är
basen för att lyckas. Vi jobbar alltid med
företagets egna verklighet och tittar på
vilken tydlig framtidsbild organisationen behöver skapa för att bryta igenom,
avslutar Cecilia.
Just nu har I.AM.SJÖSTRAND ett spännande uppdrag framför sig med ett internationellt företag som de kommer jobba
tätt tillsammans med i över 30 länder.
Efter att ha gjort många förändringsprogram i olika organisationer tidigare
kommer detta samarbete höja ribban ytterligare och göra det omöjliga möjligt
f ler gånger.
Text: Isabelle Ibérer

Participants in the Change Journey:
”Individually i feel stronger than
ever. Change is actually a booster for
empowerment”
”Even in challenging times we are fully
equipped to collaborate radically”
”We all feel more has happened in the
last 12 months than in the past 5 years”
”After such a trip nothing is the same
anymore”

DEVELOPING BUSINESS THROUGH PEOPLE

9

I. AM. SJÖSTRAND
driver också nätverket
DARE. För ledare som
vågar gå ”above and
beyond”. De som vill
göra det möjliga och
bryta igenom.
Ett nätverk med ledare
idag från 18 olika
organisationer.
DARE skapar tillsammans med alla medlemmar en gemensam
inlärningszon som utforskar de inre och yttre
förändringarna som kan
ta företag till en helt ny
nivå som att kunna leda
i det okända eller skapa
lust i kaos.
Nästa DARE träff äger
rum på skånska slätterna
5 nov.
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VARJE ENSKILD LAX
BEHANDLAS MED OMTANKE
Norsk laxodling har till och från lyfts fram i media på ett negativt sätt och många laxtillverkare dras över
en kam. Även SALMA. Men SALMA skiljer sig på flera olika sätt från andra laxproducenter när det gäller
odling och hantering av laxen och arbetar kontinuerligt med att bli ännu bättre i framtiden.

S

ALMA är en lax som är så färsk som lax kan
bli. SALMAS lax säljs i Norge, Sverige, Danmark,
Tyskland, Frankrike och Schweiz med över tusen
ton varje år.

– SALMA introducerades på svenska marknaden för ca tio år sedan och drevs fram genom duktiga och
entusiastiska kockar som såg SALMAS unika produktegenskaper. Först kunde man bara gå och smaka samt köpa SALMA
på exklusiva matmässor men produkten blev en omedelbar
snackis, säger Anna Olsson, Sverigechef på SALMA .
SALMAS laxar börjar sitt liv som rom och yngel i en smoltanläggning i Kvednavikjo på Bömlo i Hordaland. Där stannar
de i ett år. Laxarna får ett foder av hög kvalitet för att SALMA
sedan ska kunna erbjuda en slutprodukt av hög kvalitet.
– Att skörda från havet kräver vishet. Engagemanget för
fiskens välbefinnande och hela råvarans värde är centralt,
säger Anna.
Vidare går laxen från sötvatten till saltvatten. Bremnes Seashore levererar 70% av fisken till SALMA där den växer i
fyra olika odlingsburar tills den blir ca fem kilo. I burarna
finns 185000 laxar i varje bur där endast 1 % är fisk och
resten vatten, vilket är dubbelt så stor plats för fisken än vad
branschstandarden kräver.
– Filosofin om att varje enskild fisk ska behandlas med
omtanke är själva grundprincipen i produktionen. Fisken får
inte störas i onödan så vi använder avancerad teknik för att
se till att laxen har goda levnadsförhållanden. Våra medarbetares jobb går ut på att fisken alltid ska ha det så bra som
möjligt, berättar Anna.
SALMA är bäst i klassen och har Norges högsta hygienstandard.
De har byggt upp ett system för bra produktionslinjer som är
hygieniskt designade. Det är lätt att hålla rent och kvaliteten
blir utmärkt. Om inte fisken håller SALMA kvalitet sorteras den bort. Det är huvudsakligen människor som förädlar
SALMA, inte maskiner. Det går endast fyra timmar från det
att laxen lämnar vattnet tills den är vakuumpaketerad och
SALMA har full kontroll längs hela värdekedjan.
– Laxen behandlas och paketeras på ett alldeles särskilt
sätt som garanterar en smakupplevelse i särklass. Genom
vår respekt för fisken utnyttjar vi i största möjliga mån även
de delar som inte används till loin. En del av biprodukterna
säljs som mat, och resten används till produktion av fiskolja,
djurfoder och proteinpulver. Genom att köpa SALMA kan
vi utnyttja de delar av fisken som du inte själv skulle kunna
utnyttja hemma på köksbänken. Det gör vår produktion hållbar
och miljövänlig, säger Anna.
Efterfrågan av SALMA lax från butik i Sverige kom relativt
snabbt från våra största butiker främst i Storstäderna. Initialt
så såldes SALMA på de stora matbutikerna i Stockholm och
Göteborg men med åren så har efterfrågan ökat och våra
konsumenter kan idag köpa SALMA på de flesta butikerna
runt om i landet.

– För oss på SALMA i Sverige är det viktigt att få
fram de fina produktegenskaperna som SALMA har
och vi arbetar väldigt mycket med demonstrationer
och provsmakning på våra butiker över hela landet.
Många av våra konsumenter är intresserade av mat
och matlagning så inspirerande recept är också
en viktig del av vår marknadsföring, säger Anna.
Under Coronakrisen så upplever Anna att många
av deras konsumenter unnat sig finare och kanske något mer påkostade måltider hemma istället
för att äta ute på restaurang. Här har många valt
SALMA som alternativ då det både är nyttigt, gott
och väldigt enkelt att tillaga och variera sig med.
”Lyxig vardag med SALMA” har blivit ett nytt begrepp och deras mest trogna kunder under våren
och sommaren.

– Vi har alltid arbetat långsiktigt och vår plan är
att fortsätta arbeta i samma anda framöver. Kvalitén
och kunden i första hand och som största prioritet
kommer att vara vårt fokus även i framtiden. Om
fem år är min förhoppning att SALMA ska vara det
självklara valet för varje svensk när man står i butik
och väljer sin middag, oavsett om det är vardagslyx
eller festligt till helgen, avslutar Anna.
Text: Isabelle Ibérer
Kika gärna på SALMAS hemsida för härliga tips och
recept!				
ww.salmalax.se
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Ställ om till framtidens arbetsplats
med utgångspunkt i verkliga behov
Trenden har under några års tid gått mot ökad digitalisering och större flexibilitet i var medarbetarna arbetar.
Pandemin har ytterligare accelererat dessa tendenser och bromsat andra. Att ställa om till framtidens
arbetsplats kräver därför noggrann analys och strategisk planering.

J

ust nu håller samhället på att
anpassa sig till det nya normala.
Problemet är bara att ingen riktigt
vet vad det innebär, eller hur det
normala kommer att se ut om ett eller
två år när situationen ser annorlunda ut.
Klart är dock att vi redan nu ändrat vårt
sätt att arbeta och umgås och att detta
ställer nya krav på såväl lokaler som bostäder, både på kort och lång sikt.
På arkitektbyrån Semrén & Månsson har
man utifrån samtidstrender och kundernas behov skapat konceptet Omtag,
som syftar till att hjälpa hyresgäster och
fastighetsägare att hitta rätt lösningar
för framtidens arbetsplatser. Idén är att
anpassa lokaler på bästa sätt för att passa
såväl ekonomiska ramar som affärsbehov.
Med en digitaliserad analys och effektiva
förslag på åtgärder hjälper man kunderna
med en omställning som minskar kostnader och ökar lönsamheten och som
har medarbetare och varumärke i fokus.
–Vi kan väldigt snabbt hjälpa företag
med att ställa om sina lokaler, något som
blivit än mer aktuellt nu än före pandemin. På så vis kan våra kunder sänka sina
kostnader och därmed kan fler jobb räddas. Pandemin ställer nya krav på lokaler
som vi inte hade tidigare. Medarbetarna
ska kunna arbeta avskilt, slippa byta platser och kunna träffas fysiskt och vara
kreativa tillsammans i rum som är inspirerande och anpassade för detta med
exempelvis ståplatser och digitala verktyg,
säger Ulrika Liss-Daniels, VD på Semrén
& Månsson.
Parallellt med att trenden går mot att man
skär ner på lokalyta har behovet av att
kunna hålla avstånd och att medarbetarna får gott om utrymme ökat, vilket blir
något av en paradox. Detta har gjort att
efterfrågan på digitala system och sensorer som kan samla in data för att säkra
att avstånd hålls och för att mäta nyttjandegrad av kontorsplatser ökat. Även
utan sensorer kan befintliga system, exempelvis WiFi-nätverket, användas för att
samla in värdefull data som kan ligga till
grund för en konkret mätning av sakernas
verkliga tillstånd.
–Upplevelsen bland medarbetarna kan
vara att det är fullt på kontoret, medan
verkligheten kan se annorlunda ut. Vi
trodde till exempel själva att vi behövde
bygga fler konferensrum, men efter undersökningen så såg vi att 90 procent av
mötena var bokade mellan klockan 10
och 14, vilket gjorde att vi, bara genom
att planera annorlunda och synliggöra
hur det verkligen låg till, kunde bespara

Hanna Pettersson, uppdragsansvarig arkitekt
och studiochef för utveckling och process på
Semrén & Månsson, och Ulrika Liss-Daniels,
VD på Semrén & Månsson.

oss att bygga ett flertal nya konferensrum.
Genom att hjälpa till med konkreta mätningar av till exempel hur många procent
av medarbetarna som är på plats samtidigt under exempelvis en vecka, kan vi
ge en bra bild av belastningen, berättar
Hanna Pettersson, Uppdragsansvarig arkitekt och studiochef för utveckling och
process på Semrén & Månsson.
När många företag nu låter medarbetarna
komma tillbaka till kontoren finns nya
behov och önskemål att ta hänsyn till för
att alla ska känna sig trygga.
– Att vi arbetat hemifrån i så stor
utsträckning under våren har omformat
vårt sätt att göra saker på och hur vi ser
på samarbete. Vi behöver gemensamma
virtuella ytor och vill gärna kunna se
varandra digitalt. Samtliga mötesrum

ska kunna erbjuda digitala möten men
också passa för säkra möten on-site, säger Ulrika.
Trenden går också mot mer skräddarsydda lösningar. Förutom att kontoren
på senare tid blivit mer och mer varumärkes- och kulturbärande, kommer de
även att bli ännu mer behovsbaserade och
utgå ifrån vad varje enskilt företag och
dess medarbetare behöver för att fungera
optimalt. Att lokalerna kan anpassas efter
om det är kreativitet, koncentration eller
samarbete som ska främjas tror Hanna
kommer att bli allt viktigare, trots att
dessa frågor tillfälligt har hamnat lite i
skymundan för mer akuta frågor som en
virussäker arbetsmiljö.
I den kategorin hamnar bland annat ventilationsproblematiken, att kunna erbju-

da ren luft till medarbetarna, något det
inte har pratats så mycket om tidigare.
Andra nya frågor som fått ett uppsving
är digitala lösningar som garanterar så
få beröringspunkter som möjligt, som
talstyrda hissar och dörrar.
– Vi befinner oss i en stor omställning
nu där alla försöker hitta smarta lösningar. Grunden för planen framåt måste vara
hur den nuvarande arbetsplatsen nyttjas idag och vilken policy man tror på i
framtiden. Vi utvecklar nya sätt att analysera arbetssätt och optimalt nyttjande
av lokalen hela tiden. Kunderna vill ha
fakta, data, klara besked, det är framtiden,
säger Ulrika.
Skribent: Anna Bjärenäs
Du kan läsa mer om Omtag på
www.omtag.net
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Zarina Virsholm, Peter Ekström och Ron Cohen

Att ”gigga” är
framtidens arbetsplats

S

Livskvalitet och frihet i arbetet före anställningstrygghet är något som prioriteras mer idag.
Gigekonomin är här för att stanna.

harp Recruitment & Consultants är en av marknadens
mest nischade rekryteringsbyråer. Företaget grundades
2014 av Zarina Virsholm, Ron
Cohen och Peter Ekström
med ambitionen att bli marknadens ledande leverantör av specialister och chefer inom finans- och juristbranschen. De
är inriktade på fem olika affärsområden:
Legal, Compliance, Risk, AML (anti money laundry) och tax.
Gigekonomi är ett begrepp som har använts 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 undersökningar att unga i större utsträckning vill
ha ökatd flexibilitet och i större utsträckning styra sin tid.
- Denna utveckling har varit tydligast
inom t.ex. IT- och finansbranschen, men

på senare tid har vi också börjat se denna
trend inom juristbranschen. Allt fler väljer att starta egen verksamhet och börja
gigga, säger Zarina.
- Detta är en av orsakerna till att företag, bl.a. advokat- och revisionsbyråer,
har svårt att behålla personal, säger Ron.
Många attraheras av flexibiliteten, att styra 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 utveckling accelererat. Många har tvingats arbetat 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 lavinartat, 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 yrkeskategori som är ganska dåliga på att sälja och
marknadsföra sig själva och sina tjänster.
Många vänder sig därför till oss eftersom vi både har synligheten, marknadsföringskompetensen och kontaktnäten. Vi
blir helt enkelt en mäklare mellan konsulten och uppdragsgivaren, säger Ron.
- Gigekonomin är här för att stanna
och kommer innebära en omfattande förändring 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 konkurrensutsatt. Företag kommer i en del fall
att byta ut den fysiska juristen och istället
ta tekniken till hjälp, tex. inom avtalshantering och granskning, regulatorisk
implementering och riskbedömningar.

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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Det ska vara enkelt att
må bra på jobbet.

JobOut är ett hälsokoncept som ökar medarbetares hälsa och välbefinnande på jobbet och elevers
inlärningsförmåga i skolan. JobOuts produkter ger energi och förebygger ohälsa.

G

enom innovativa produkter, redskap
och övningar framtagna med hjälp av
experter har JobOut skapat ett tryggt
och säkert koncept för friskare arbetsplatser. JobOut levererar produkter som
används samtidigt som arbetet pågår, för att medarbetarna ska få ett aktivt arbetsmönster. Det handlar
om att hjälpa medarbetarna att bryta monotona och
stillasittande arbetspositioner. JobOut erbjuder också
enklare träningsprodukter till korta mikropauser på
2-5 minuter med tillhörande okomplicerade övningar.
Kostnaderna för ohälsa på jobbet är stora både för
företagen och staten. De totala sjukskrivningskostnaderna för svenska företag överstiger 21 miljarder
per år. Sjukdomar och besvär i leder och muskler står
för en stor andel av sjukskrivningarna som varar två
månader eller längre. Utöver sjukskrivningskostnaderna finns även dolda kostnader som till exempel sämre
produktivitet, vilket är betydligt svårare att räkna ut.
För att vara en attraktiv arbetsgivare är det viktigt att
investera i personalens hälsa. Arbetsgivarens ansvar är
att skapa och upprätthålla en god arbetsmiljö. Att ge
sina medarbetare möjlighet till rörelseaktivitet under
arbetsdagen minskar stressen, ökar produktiviteten och
gynnar hela företaget. Forskning visar att de som står
upp och arbetar ökar sin förbränning med i snitt 50
kalorier i timmen, detta blir på en arbetsdag upp mot
400 kalorier ökad förbränning. Aktiviteten förbättrar
hållning och muskulatur samt ger ökad förbränning.

JobOut School

Forskning visar att aktivitet ökar barns förmåga till
inlärning. När du rör på dig blir du piggare och mår
bättre, det förbättrar också koncentrationen, minnet
och kreativiteten – till och med ens personlighet och
intelligens. Du tänker helt enkelt snabbare och kan
lägga i en extra mental växel. Därför har JobOut tagit
fram JobOut School.
- Från början bestod JobOut främst i att förespråka
korta aktiva pauser, men vi märkte att det är lätt att
prioritera bort när man har mycket att göra. Eftersom
att vi brinner för hälsa på arbetsplatser tog vi då fram
produkter som går att kombinera med arbetet för att
bibehålla aktiva arbetsplatser. Våra produkter främjar
både aktivt stående och aktivt sittande. Den aktiva
arbetsplatsen och skolmiljön har jättemånga fördelar,
säger Niclas Aronsson, Projektledare på JobOut.
JobOut som varumärke har fyra kategorier: aktivt stående, aktivt sittande, rörelse samt massage.
– Vi vågar ta ut svängarna och utvecklar egna produkter för att anpassa oss till arbetsplatserna. Exempelvis har vi utvecklat egna ståmattor, egna balansbrädor, designvarianter av den klassiska pilatesbollen,
sittkuddar för kontorsstolar och liknande produkter.
Både funktions- och designmässigt sticker vi ut, med
material som snyggt tyg och läderinslag. Produkterna
är slittestade och alla produkter är designade för att
enkelt kunna plockas undan eller hängas på skrivbordet med en krok. Vi har också en kontorscykel som är
väldigt populär, och som finns på Kinnarps och Input
Interiör med flera, säger Niclas.

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

För piggare och
friskare arbetsplatser
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Företagande med lyckliga
människor som nyckeln till framgång
Går det att bygga ett välmående företag med glädje som mått på framgång och där resan i sig är
viktigare än målet? Jobylon berättar om sin framgångssaga där människan står i centrum.

J

obylon startades i nuvarande
form 2014 och utvecklar en mjukvara som förenklar rekryteringsprocessen, ett rekryteringsverktyg. Med inställningen att det är resan
i sig som är det intressanta och att det
både är välmåendet och gemenskapen
i teamet som räknas som framgång, har
man skapat en unik företagskultur, som
även går igen i hur man jobbar med kunderna och som i sig resulterat i en stark
tillväxt och väldigt hög kundnöjdhet. Idag
arbetar man med större arbetsgivare såsom Scandic Hotels, Schibsted och Coop.
- Vi har jobbat hårt för att Jobylon
ska vara vad det är idag genom många
misslyckanden och nya försök. Från början var vi ett säljdrivet företag, bra på att
sälja in produkten, men mindre bra på
produktfokus och långsiktighet. Vi lärde
oss mycket om rekryteringsbranschen
och tech under dessa år men framförallt
hur vi tillsammans bygger ett företag och
skapar en kultur där individen alltid kommer först och mår bra, där vi jobbar med
kundvård istället för sälj. Vi gjorde en stor
omstart, från 13 personer ner till 2 och
sen kom vi igen och är nu 20, berättar
Aref Abedi, VD på Jobylon.
Om du itererar tillräckligt många gånger så bör du lyckas någon gång, annars
är det inte vettigt att fortsätta. De flesta
start-ups lyckas inte leva kvar och det var
den tanken som fick Jobylon att slå in på
vägen med glädjen som ledstjärna,och
att det är teamet och hur man trivs som
betyder något på riktigt.
- Vad är poängen att göra något om vi
inte gör något som vi brinner för samtidigt som vi skapar värde och på så sätt
även glädje åt våra kunder? På Jobylon
arbetar vi inte mot ett fast mål utan resan
är mer intressant än målet i sig. Målen är
som milstolpar, du når en och fortsätter
mot nästa. Resan är i sig otroligt viktig,
säger Aref.

Denna inställning manifesteras på olika
sätt i företagskulturen och internt pratar man mycket om de tre värderingarna
“passion for product”, “passion for people”
och “passion for business”. Hur gör man
då för att rent konkret få in dessa värderingar i den dagliga verksamheten och i
medarbetarnas vardag?
- Ett exempel är att vi har en happiness tax på alla intäkter. En “glädjeskatt”
där pengarna hamnar i en pott och varje
fredag när vi har en wrap up av veckan
får de som vill presentera en idé som de
vill genomföra tillsammans med teamet.
Om minst 50 procent av medarbetarna
röstar ja så genomför vi den aktiviteten
ifall det ryms inom budgeten. Det kan
vara allt från ballongflygning till en ny
lyxigare kaffemaskin, säger Aref.

Aref Abedi,
VD på Jobylon.

Flexibilitet är en annan nyckelfaktor för
medarbetarnas välbefinnande. Några
anställda är även digitala nomader och
jobbar därifrån de har lust i världen.
- Det är flexibelt, bara man är kreativ
nog och har motivation att jobba på det
sättet. De digitala nomader vi har i företaget reser runt och ringer in och kommer
hem ett par gånger om året. Bara man
har dator och telefon kan man göra sitt
jobb. Mår de bäst av att arbeta på Bali
eller från transibiriska järnvägen så är
det en självklarhet för oss att möjliggöra
det. Detta har ökat glädjen och därmed
produktiviteten hos medarbetarna, menar
Aref.
Utöver den personliga flexibiliteten har
Jobylon även en årlig J-cation då man
väljer en destination utanför Sverige, hyr
ett stort hus och flyger dit hela företaget
under 1 vecka och jobbar därifrån, på så
sätt får man med tid för samvaro och att
upptäcka omgivningarna tillsammans.
Man har även tagit fram ett passion grant,
ett utvecklingsbidrag där man får en summa om året till att göra något utvecklande.
Det kan vara att koda, spela ett instrument eller lära sig ett nytt språk.
En gång i månaden har man 1on1’s där
cheferna sitter ner med varje medarbetare minst en gång i månaden. I detta
samtal fokuserar man på välmående och
utveckling och den stående första frågan
som inleder mötet är “how’s life?” och

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

Stockholm Nu även i Uppsala
Science Park!
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Dr Essam Mansour

Unik
stötvågsbehandling
hjälper
Unik stötvågsbehandling
motmot
erektionsproblem
not
erektionsproblem
hjälper
erektionsproblem
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.

D

en anatomiska förändringen, nervskador samt
trauma på bäckenbottenvävnader som sker
under en prostatacanceroperation leder till att 50-85 procent av
patienterna upplever en försämring av
erektionsförmågan och 20 procent upplever urinläckage. Besvären märks direkt
efter operationen. Vid strålbehandling
kan det dröja två till fem år innan man
upplever en försämring av erektionsförmågan, som kommer smygande i
och med att penisvävnaden föråldras,
penismusklerna förtvinas, elasticiteten
minskar i bindvävnad, vilket gör att penis
också krymper. Blodkärlen blir fibrotiska med mindre elasticitet och trängre
kanaler, vilket minskar penis blodflöde. Ifall testikeln skadats kan man få ett
underskott på manliga hormoner, vilket
minskar sexlusten. Urinläckage kan uppstå ifall slutmuskeln strålskadats.
Tekniken för att avhjälpa erektil dysfunktion och urinläckage har funnits i 40 år,
och använts till fragmentering av njurstenar samt för att efter en hjärtinfarkt
förbättra återväxten av blodkärlen.

– Vi på Urologi och Inkontinens Kliniken har behandlat flera hundra impotensfall med den revolutionerande
stötvågsbehandlingen under de senaste
sex åren med gott resultat. 80 procent av
patienterna blir nöjda med resultatet behandlingen för att vi selekterar patienter
och tittar på helheten. Det gör att vi har
det bästa resultatet på stötvågsbehandling, 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 stamceller och tillväxtfaktorer i penisen och
åstadkomma en re-modellering av bindvävnaden som förbättrar elasticiteten som
i sin tur ökar penis blodinflöde och får
man en stabil och hållbar erektion. Penisen blir också rakare, tjockare och längre.
Stötvågsbehandling förstärker bäckenbottenmuskulaturen och förbättra elasticiteten i slutmuskeln och urininkontinens
minskar.
Behandlingen som görs på Urologi och
Inkontinens Kliniken är icke-invasiv,

smärtfri och tar 20-30 minuter. Mottagningen är den första och enda kliniken i
Sverige hittills som erbjuder tekniken och
behandlingen är accepterad och godkänd
globalt. Behandlingen är individuellt anpassad och det finns inga åldersgränser
för behandling så länge man är allmänt
frisk. Alla patienter blir bättre, men vissa
kräver fler behandlingstillfällen, beroende på utgångsläget. De som annars använder erektionsläkemedel slipper ofta
det efter behandlingen.
- Den som hade erektionsbesvär innan cancerbehandlingen och helt saknar
erektion efteråt kräver många fler behandlingar. 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 strålbehandlingen 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 kostnader själv.
Vi håller god patientsäkerhet och följer
Folkhälsomyndighetens riktlinjer för
en säkrare vård på kliniken under
coronakrisen.

Mailadress för tidsbokning:
info@uik-stockholm.com

Drottninggatan 65 11136 Stockholm
Tel: 08-611 82 50
www.uik-stockholm.com

