
           HELA DENNA TEMATIDNING ÄR FRÅN WENDELIN MEDIA

 NOV 2020

BJELIN

WENDELIN MEDIA

” Härdat trä blir 
framtidens 
självklara 

val av golv ”
 s.10-11

    JOHAN LARSSON 

 

 INNOVATION        
          Framtidens Arbetsplats 

Åkerströms Björbo
Ett litet bolag med 

stort uppdrag  
sid.2

Voi vill skapa 
städer för

 människor 
med hållbar 

mobilitet
 s.4

The Park
Co-working skapar 

gemenskap 
under helt nya

 förutsättningar 
sid.12

Atrium Ljungberg 

Nordiska Värdepappersregistret
Equity made simple

www.nvr.se

Smart Hamster 
– inga nackdelar,
 uppenbara fördelar sid.5

                   

Ecoclime  
Ren luft och 
perfekt inomhus-
klimat med ny,
energieffektiv
lösning  se baksidan!

Framtidens arbetsplats 
i Södermalms 
affärsmässiga hjärta  sid.3

Profilen:



      2       HELA DENNA TEMATIDNING ÄR FRÅN WENDELIN MEDIA       ANNONS

V ackra Dalarna. Kanske 
mest känt för sin storslag-
na natur, vasaloppet och 
dalahästen. Men här i ett 
litet samhälle som heter 

Björbo, strax intill Västerdalälven, finns 
Åkerströms Björbo  som utvecklar, pro-
ducerar, marknadsför och servar produk-
ter och tjänster för kommunikation och 
radiostyrning av industriella och mobila 
applikationer. De har knappt 60 anställda 
och har varit verksamma i över 100 år. 

Åkerströms VD Anna Stiwne växte upp i 
samma kommun och gjorde ett studiebe-
sök på Åkerströms i sjunde klass. Redan 
då fick hon känslan och drivet om att en 
dag få jobba där. Och så blev det också! 
Anna berättar:

     – Det här med att hitta ett ställe att 
jobba på långt ute i skogen där man ändå 
kan dra till sig spetskompetens inom ett 
smalt område och ha en global affär, det 

Med kunskap, teknik och lång erfarenhet är företaget Åkerströms verksamma på en stor internationell marknad med sina system för 
industriell radiostyrning. Deras säkerhetsklassade och robusta lösningar anpassas och kopplas upp för Industri 4.0. Hos Åkerströms 

är arbetskulturen att ”det går säkert att hitta en lösning”. Deras uppdrag: att hålla svensk industri igång. 

Åkerströms - ett litet bolag 
med stort uppdrag

är drömjobbet, säger Anna. Vi är 56 per-
soner i Björbo som utvecklar, säljer och 
producerar system som är vitala för att 
hålla igång stora delar av svensk industri, 
och vi levererar även till Chile, Austra-
lien, Indonesien och Kina. Ja vi finns 
överallt. Att det går att arbeta globalt 
och ändå vara kvar här i Dalarna, det 
är fantastiskt, säger Anna.

Företag i alla industribranscher, allt från 
gruvnäring, stålframställning, skogs-
bolag, pappers- och massaindustri och 
mindre industriföretag har i någon form 
samarbetat med Åkerströms genom ti-
derna. Sedan mitten av 1950-talet har 
Åkerströms utvecklat radiosystem för 
industriella ändamål. Radiosystem som 
gjort det möjligt för svensk industri att 
kostnadsbespara och öka säkerheten, och 
därmed stärka konkurrenskraft och fort-
satt kunna utvecklas. Och det är inte bara 
till svensk industri som Åkerströms har 
sin affär – nästan halva omsättningen 
hamnar utanför Sveriges gränser.  

     – Vi har en mycket stor kunskap  
om vår teknik och en av våra styrkor 
är just vår spetskompetens och f lexibi-
litet att kunna anpassa lösningarna till 
kundens behov och önskemål. Vi har en 
skalbar och modifierbar grundprodukt 
och en personal med stark motivation 
och passion som också är en viktig del 
i vår framgång. Alla som jobbar här på 
Åkerströms vill lösa problem och deras 
positiva inställning är på topp, säger 
Anna.

Nästa steg för Åkerströms, som är en 
del av Industri 4.0, handlar om att öka 
säkerheten ytterligare inom industrin. 

Idag krävs det på de f lesta arbetsplatser 
särskild utbildning för att köra en kran. 
Men ofta saknas ett säkert sätt att garan-
tera att endast de som har rätt utbildning 
faktiskt kan köra kranen.

     – Access_Ctrl, våra uppkopplade 
tjänster, innefattar behörighetsstyr-
ning och som är ett komplement till 
våra säkerhetsklassade radiosystem, 
innebär att kunden ges möjlighet till 
att få total kontroll över vem som kör 
en kran eller maskin, när, var och hur. 
Ett säkerställande att de som har rätt 
och aktuell utbildning kan använda ra-
diostyrningen. Vi vet att det ställs höga 
krav på tillförlitlighet, redundans och 
livslängd på våra produkter, allt för att 
säkra produktionsprocesser och skapa 
trygga arbetsplatser. säger Anna.

Åkerströms ligger naturskönt, med en 
egen liten kanal från Fänforsen i Väs-
terdalälven, vilken driver ett eget vat-
tenkraftverk som genererar grön el till 
verksamheten. Kontorsutrymmena är 
stora, och det är en god och kamratlig 
stämning bland de anställda. Det har gått 
att skilja av verksamheten i olika zoner 
under pandemin för att undvika att per-
sonalen kommer för nära varandra, och 
det har gått att följa rekommendationer 
och råd från FHM utan att alla arbetar 
hemifrån. 

    – Landsorten har en stor f lexibili-
tet, eftersom det finns mycket utrym-
me. Lokaltrafiken passar ofta inte för 
verksamheten, utan de f lesta åker bil. 
Med dagens möjligheter till uppkoppling 
spelar arbetsplatsen mindre roll, och det 
går att ordna lösningar för personal som 

kanske inte kan ta sig till Björbo varje 
dag. På det viset har det snabbt skapats 
en kultur för att hantera att arbetet sker 
på andra platser än i Björbo, och den 
kulturen kommer säkerligen fortsätta 
även efter att Coronapandemin har lagt 
sig. Det i sig skapar en större möjlighet 
att rekrytera även utanför pendlingsav-
stånd, säger Anna.

Varumärket Åkerströms är för många 
en garant för bra produkter, god service 
och tillgänglighet. 

Åkerströmsandan är något som im-
pregneras i personalen på plats, i det 
natursköna Björbo, och den lokala för-
ankringen är en viktig del i företagets 
fortsatta framgång. Jordnära, kamratligt, 
omtyckt. 

     – Framtidens arbetsplats kretsar, tror 
jag, kring att ha motiverad personal som 
känner att man bidrar till någon form 
av värde, för företaget, för kunder, för 
arbetskamrater. Arbetsmiljö, medbe-
stämmande, information, förståelse för 
mål och strategi är vitala delar. Löneut-
veckling, förmåner och f lexibilitet i ar-
betsplats och arbetsutrustning är basen. 
När det finns driv, passion, motivation 
och engagemang blir resultaten bättre. 
Vi är i en fas nu där vi planerar att växa, 
och det skall vi göra genom att fortsätta 
att sätta innovation i centrum, stöttat av 
att vara nära kunderna och förstå behov 
och önskemål, avslutar Anna.

//Text: Isabelle Ibérer

Anna Stiwne
VD, Åkerströms
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A trium Ljungberg, ett av 
Sveriges största fastighets-
bolag utvecklar attraktiva 
stadsmiljöer med ett blan-
dat innehåll såsom kontor, 

handel, boende, service, kultur och ut-
bildning i starka tillväxtområden i Stock-
holm, Göteborg, Malmö och Uppsala. 

    – Vår vision är ”alla vill leva i vår 
stad”. För att en plats ska locka människor 
under hela året och alla tider på dygnet 
behöver det finnas många anledningar att 
vara där. Vi utgår därför ifrån konceptet 
”the power of ten” – att det ska finnas 
minst tio skäl att besöka platsen. Detta 
innefattar bland annat aktivitetsmöjlighe-
ter för sport och lek, kultur och lärande, 
mat och uteserveringar samt lugna oa-
ser. Allt tillsammans skapar ett folkliv 
över hela dygnet som i sin tur bidrar till 
att skapa en trygg plats, berättar Karin 
Barck-Holst, affärsutvecklare på Slussen 
Atrium Ljungberg.

Atrium Ljungbergs stadsutvecklings-
strategi bygger på att arbeta med större, 
sammanhängande områden för att på så 
sätt kunna skapa ett bra innehåll och en 
mix av arbetsplatser, restauranger, kultur, 
service och även bostäder. 

    – Det som händer utanför kontorets 
väggar är minst lika viktigt som hur kon-
toret utformas på insidan. För att vara en 
attraktiv arbetsgivare idag är fokus på 
medarbetarnas välmående viktigt - att 
kunna möjliggöra för en aktiv livsstil med 
träningsmöjligheter runt kontorsknuten, 
såväl som att underlätta för medarbetar-
nas vardagspussel att gå ihop. Det ser vi 
som en styrka att kunna erbjuda på våra 
platser, säger Karin. 

Framtidens arbetsplats 
i Södermalms affärsmässiga hjärta

Katarinahuset renoveras
Katarinahuset, som Atrium Ljungberg 
förvärvade 2018 är en ikonisk byggnad 
där de äldsta delarna är från 1910-talet. 
Tillsammans med Katarinahissen kom-
mer Katarinahuset utgöra en självklar och 
viktig del av en levande stadsmiljö i nya 
Slussen. Hela fastigheten ska genomgå en 
omfattande renovering och ombyggna-
tion. I Mars 2020 fick Atrium Ljungberg 
markanvisning för handelsplatsen som 
ska knyta ihop kollektivknutpunkten 
Slussen under mark samt en byggrätt 
för hotell vid Södermalmstorg.

    – Katarinahuset är en fantastisk bygg-
nad på en unik plats! Ombyggnaden av 
Katarinahuset är den första delen i ge-
nomförandet av visionen för Slussen som 
en ny destination och mötesplats. Hyres-
avtal är tecknat med Eriks Restauranger 
och klassiska Gondolen blir ett fortsatt 
välkänt inslag i Katarinahuset, som efter 
ombyggnaden kommer innehålla moder-
na kontor med en unik utsikt, hotell och 
flera restauranger. För att så många som 

möjligt ska kunna njuta av Stockholms 
bästa utsikt vill vi utveckla taket och till-
skapa en takterrass med servering i en 
paviljongsbyggnad. Samtidigt kommer 
broarna mellan Katarinahissen och Mo-
sebacke att renoveras och tillsammans 
med verksamheterna på taket bidra till 
ett tryggt och tillgängligt stråk mellan 
nya Slussen och Mosebackes höjder, be-
rättar Karin.

Hållbarhet och välmående
Hållbarhet, välmående, livsmiljö och 
service är prioriterat på Katarinahuset.
Här arbetar man bland annat med en 
omfattande miljöcertifiering BREEAM 
Very Good och målet är att teckna 100% 
gröna hyresavtal.

     – En av de största hållbarhetsvinsterna 
är att vi renoverar ett befintligt hus och 
använder de resurser vi redan har på ett 
effektivt sätt. En hållbarhetsinsats utö-
ver certifieringen har varit att ta vara på 
material som inte kunde sparas i huset. 
Stora mängder kontorsmaterial har kun-

Efter månader av distansarbete är det tydligt hur mycket sociala kontakter betyder för människor. Här spelar kontoren en 
viktig roll. Med visionen ”alla vill leva i vår stad” utvecklar Atrium Ljungberg attraktiva stadsmiljöer med ett blandat innehåll där 

människor väljer att vara, idag och i morgon. Slussen är ett prioriterat område där Katarinahuset nu får nytt liv.

nat återbrukats, bland annat i två olika 
skolor. Detta har gett både en klimatbe-
sparing och en kostnadsbesparing hos de 
företag som kunde ta emot materialet, 
säger Karin.

Hälsa och välmående är viktiga inslag i  
framtidens kontor och därför har Atrium 
Ljungberg fokuserat på det kollektivtra-
fiknära läget och goda cykelkommuni-
kationer med förhoppningen att det ska 
inspirera till mer hållbara sätt att resa. 

    - Idag är verkligheten mer och mer 
att arbete pågår såväl på kontoret som 
på andra platser utanför sedvanliga ar-
betstider åtta till fem. Kontoret blir då en 
del av ett större sammanhang som ska ge 
stöd till det mer gränslösa arbetet – en 
livsmiljö, menar Karin.

Framtidens arbetsplats
Enligt Atrium Ljungberg kommer kon-
toren fortsätta vara en viktig del i fram-
tidens arbetsplats. Coronapandemin har 
om något visat att människor behöver 
och längtar efter social kontakt. 

    – Att arbeta på distans fungerar, men 
samtidigt blir det också tydligt vilken 
viktig roll kontoret spelar. För även om 
vi kan jobba från olika platser så behövs 
det mänskliga mötet för kreativitet, nya 
idéer och affärsdriv. Ett bra kontor är 
en plats där människor vill samlas och 
vill vara eftersom den erbjuder kreati-
va och funktionella miljöer att arbeta i 
och där det finns verktyg, system och 
ergonomiska lösningar som underlättar 
arbetet, avslutar Karin.
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E n ny arbetsdag på Voi Tech-
nology börjar i Stockholm 
och för många innebär det 
en rolig, miljövänlig samt 
hållbar färd till jobbet med 

en voi-scooter. ”Get magic wheels!”. Voi 
grundades i Stockholm sommaren 2018 
och sedan dess har 6 miljoner användare 
gjort mer än 30 miljoner Voi-resor till-
sammans. Företaget har expanderat till 
elva europeiska länder,  över femtio stä-
der och rekryterat omkring 450 anställ-
da. Med en tydlig vision om städer för 
människor har man nu senast lagt fokus 
på den stora expansionen till Storbritan-
nien, efter att elsparkcyklar tidigare under 
året legaliserades som följd av pandemin.

    –Voi grundades på visionen “Cities 
made for living”, det vill säga att städer ska 
vara till för människor. Idag dras storstä-
der världen över med trängsel och koldi-
oxidutsläpp.  Vi vill vara med och skynda 
på omställningen till hållbar mobilitet 
i städer, säger Berina Dzindo, Head of 
Tender Management på Voi Technology.

Berina har en lång karriär inom tel-
ekombranschen där hon jobbade med 
internationella anbud, både publika och 
kommersiella.  Nu sitter hon tillsammans 
med ett team på Voi och hanterar upp-
handlingar i olika städer runt om i Europa 
samt aktivt rekryterar för att stärka upp 

Voi vill skapa städer för 
människor med hållbar mobilitet 

anbudsteamet. Det som fick henne att 
byta bransch är att Voi är ett innovativt, 
ungt och internationellt företag.

    –Vi har anställda från 52 olika länder 
på företaget och passionen för det vi vill 
åstadkomma genomsyrar verkligen hela 
bolaget. Det handlar inte bara om våra 
elscootrar, utan mycket mer vad vi kan 
åstadkomma med dem. Vi förändrar hur 
människor rör sig! säger Berina.

Hittills är den unga elscooterbranschen 
relativt oreglerad på den svenska markna-
den jämfört med länder som t.ex. Frank-
rike, Schweiz och Storbritannien där ope-
ratörer tilldelas licenser av städer och 
regioner genom upphandlingsprocesser. 

    – Som operatör är vi väldigt positiva till 
reglering och allt eftersom städer tilldelar 
licenser till operatörer, behöver vi anpassa 
oss. Då städerna går ut i upphandling 
tar vi och förbereder ett anbud. Vi ser 
till att täcka upp alla krav som städerna 
ställer.  Förutom våra sex miljoner an-
vändare så är kärnan för Vois framgång 
att vi producerar framgångsrika anbud. 
Det är lika mycket stort ansvar som det 
är roligt att ta sig an den uppgiften. Mina 
kollegor är så otroligt engagerade i så-
väl vår produkt som vår vision. Just nu 
rekryterar jag Tender Managers, som är 
anbudsansvariga och Copywriters som 
sammanfattar svaret, berättar Berina.

Voi har en otrolig bredd av tjänster och 
har kollegor i elva länder runt om i Euro-
pa. Deras centrala funktioner sitter dock 
primärt på huvudkontoret i Stockholm.

    –Eftersom vi äger alla delar av vår 
verksamhet, som tech-plattformen, hård-
varuutveckling, marknadsföringen och 
policyarbetet kan vi snabbt anpassa vår 
produkt eller tjänst efter behov och ef-
terfrågan. Vi jobbar precis som vilken 

annan verksamhet som helst men vi har 
det mesta inhouse vilket gör oss unika 
och extremt agila, säger Berina. 

Trots att Berina endast jobbat på Voi se-
dan i somras berättar hon att de flesta 
team rekryterar för fullt för att kunna 
leverera på det ökade intresset för el-
scootrar runtom Europa.

Voi ser på hållbarhet på två sätt. Internt, 
genom att leverera en klimatsmart tjänst, 
och externt, genom att bidra till ökad er-
sättning av bilresor. Fler och fler undviker 
att köra eller ta kollektivtrafik och sedan 
2019 har ersättningen av bilresor till el-
scootrar ökat med 27 procent enligt en 
användarundersökning som Voi gjorde 
2019-2020. 

    –Det vi ser är att el-scootrar är en del 
av lösningen, men inte hela lösningen. 
Städer behöver en hållbar mobilitetsmix 
där kollektivtrafiken är ryggraden och 
tjänster som vår bidrar med ökad tillgäng-
lighet och flexibilitet. Ju större variation 
och utbud av hållbara transportalternativ 
som finns i en stad, desto större är chan-
sen att vi får folk ur sina bilar. Vi har gjort 
enorma framsteg på hårdvaran på bara 
två år och tagit scootrarnas livstid från 
veckor till över fem år. Dessutom kan vi 
nu byta dess batterier på plats så att vi inte 
behöver transportera hela elsparkcyk-
lar längre. Det betyder att vi har kunnat 
drastiskt minska mängden serviceresor 
kopplat till att ladda batterierna, och de 
kan dessutom transporteras med lättare 
fordon som drivs av förnybar elektrici-
tet. Sedan januari 2020 är vår tjänst helt 
klimatneutral, berättar Berina. 

Under pandemin har efterfrågan av Vois 
tjänst ökat. Tack vare en snabbfotad och 
pragmatisk företagskultur kunde Voi 
snabbt ställa om under våren och sup-
porta samhället genom krisen. Berina 

I en tid då trängsel är oerhört viktigt att undvika vill företaget Voi Technology med sina el-scootrar att städer anpassas 
mer för människor än bilar. Med tron på frihet och framförallt att kunna röra sig obegränsat ser Voi Technology till att 

hjälpa städer runt om i Europa att upphandla kontrakt som leder till ökad ersättning av bilresor.

berättar om hur man använde data för att 
analysera användarnas förändrade behov.

    –Vi märkte direkt att människors rörel-
semönster förändrades och att fler rörde 
sig i utkanten av städer, därför utökade 
vi våra zoner så att elsparkcyklarna kun-
de bli tillgängliga för fler. Vi märkte att 
Voi-resor blev längre och att människor 
i större utsträckning använde vår tjänst 
från dörr till dörr, så vi lanserade en 
förmånlig månadsprenumeration. Vi 
märkte att fler resor började och sluta-
de i anslutning till sjukhus, så vi stöttade 
sjukvårdspersonal med gratis Voi-resor 
så att de kunde undvika trängsel i kol-
lektivtrafiken till och från sitt livsviktiga 
arbete, säger Berina.

Nu vill fler Europeiska städer hitta sätt att 
öppna upp ekonomin igen på ett säkert 
och tryggt sätt med mindre trängsel. Cy-
kelbanor byggs ut, bilparkering omvand-
las till cykelparkering och länder som 
Storbritannien har valt att snabbspola 
legaliseringen av elsparkcyklar.

    –Man skulle kunna säga att Corona 
skyndade på trender och utveckling som 
redan var på gång.  Den gröna omställ-
ningen som vi drömmer om är på väg. I 
framtiden hoppas vi framförallt på att fler 
städer har mindre buller, mindre utsläpp 
och trängsel. Att städer är mer planerade 
för människor och inte bilar som det är 
just nu. I och med att Voi har expanderat 
så snabbt på två år kommer vi sannolikt 
att fortsätta i samma hastighet i framti-
den, men det jag hoppas på allra mest är 
att vi kommer ha haft en positiv inverkan 
på storstäder och hjälpt dem balansera 
sin infrastruktur för att få ner klimat-
utsläppen och trängsel, avslutar Berina.    
//Text: Isabelle Ibérer

Berina Dzindo, 
Head of Tender 

Management på 
Voi Technology
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P ersonalhandboken/Perso-
nalkoll var från början en 
renodlad personalhandbok 
med rutiner och policies. 
Under det nyligen lanserade 

varumärket Smart Hamster, ett namn 
som anspelar på hamsterns samlande, 
har man nu valt att ta ett bredare grepp 
och skapa en medarbetarportal och samla 
information kring Företag, Arbetsmiljö 

Smart Hamster – inga nackdelar, 
uppenbara fördelar

och Anställning på ett och samma ställe. 
Målet med Smart Hamster är att företag 
skall ha en praktisk, väl förankrad och 
övergripande personalhandbok som en 
naturlig och viktig del av verksamheten. 
Den skall vara tillgänglig för all personal 
och enkel att uppdatera och följa upp.

      – Vi har skapat en smart medar-
betarportal där man samlar allt online 
från personalhandbok, till att kunna göra 
ledighetsansökan, eller personalunder-
sökningar. Vi erbjuder en skräddarsydd 
produkt utifrån vad varje företag önskar 
och har behov av. Lösningen omfattar 
företagsinformation, rutiner, företags-
hälsovård, arbetsmiljöfrågor som policy, 
första hjälpen, och information om an-
ställning, som kollektivavtal, arbetstider, 
anställningsrutiner och så vidare, berättar 
Stefan Andersson, en av grundarna bak-
om Smart Hamster.

Att ha allt samlat på samma plats och 
enkelt ha tillgång till medarbetarportalen 
via mobilen är vad kunderna uppskattar 
mest. Kunderna som saknar en policy får 
hjälp att sätta upp strukturer och grunder 
i medarbetarportalen Smart Hamster. 

    –Kunderna är nöjda eftersom vi har 
utvecklat produkten tillsammans med 

dem. Portalen konfigureras utifrån var-
je företags unika sätt att jobba, berättar 
Stefan.

Medarbetarna har en personlig inlogg-
ning med Bank ID och personlig sida med 
personliga dokument som anställnings-
avtal, utbildningar, speciella tillstånd etc. 
Tjänsten är även en räddare i nöden när 
företag får en inspektion av arbetsmil-
jöverket. Med all information prydligt 
samlad på ett och samma ställe är det lätt 
för företag att ta fram och visa att man 
tar seriöst på framförallt arbetsmiljön. 

Smart Hamster löser även problemet 
många företag har med kommunikation 
med medarbetare som är ute på fältet 
eller jobbar på distans. Både genom att 
på ett säkert och effektivt sätt leverera 
information och genom att försäkra sig 
om att den verkligen kommer fram och 
läses. 

     – Medarbetarportalen låter arbetsgi-
varen kommunicera direkt i realtid med 
medarbetarna. I och med digital signering 
så kan arbetsgivaren direkt se ifall med-
arbetarna läst utskicken, berättar Stefan. 
Genom att ha en digital och lättillgänglig 
medarbetarportal sparar företag både tid 
och pengar. Alla i företaget vet vad som 

Samla all relevant information kring personalhandbok, rutiner och policy på ett och samma ställe. 
Med Smart Hamster får du en skräddarsydd medarbetarportal med användarvänlighet i fokus.

gäller, personalfrågor hanteras på ett kon-
sekvent sätt, riktlinjer och instruktioner 
är anpassade till verksamheten och dess-
utom förenklas kommunikation mellan 
ledning och medarbetare. Medarbetar-
portalen blir på så vis ett av de viktigaste 
verktygen företagsledningen har för att 
styra, kontrollera och leda verksamheten. 

Kunder om Smart Hamster:

”Det positiva är att man har allting sam-
lat vilket sparar till för admin samt att 
alla medarbetare vet var information 
som rör vårt arbete finns. Vi har koll på 
det juridiska vilket också sparar tid för 
oss. Dessutom är detta en sjukt prisvärd 
produkt!” 

Andreas Wilzén, Wilzéns Bygg AB 

”Smart Hamster har den absolut bästa 
och snabbaste supporten av alla våra le-
verantörer! Vi uppskattar att ha en och 
samma personliga kontakt” 

Eva Lindstam, Lindstams Bygg AB

Mer information på smarthamster.se

Rickard Ljungdahl, VD
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M ånga vet nog inte vil-
ka vi är som företag 
men jag vill gärna 
berätta historien om 
hur ett projekt inom 

ett nischat område blev det som idag är 
ganska känt (bland golfare) som ”Min 
Golf Bokning”. Vi heter Golfer Sweden 
och grundades 2016 med ett mål om att 
förändra och förenkla hur man hante-
rar och ”lever” sin golf. Unikt med oss 
är att vi var först i världen att utveckla 
en ”app” för dynamisk prissättning inom 
golfbranschen.

Golfer Sweden digitaliserar golfbranschen
Digitalisering och dynamisk prissättning 
har revolutionerat många branscher un-
der de senaste åren. Genom bl.a. företag 
som Uber som förändrade transport-
branschen eller Kry och Min Doktor som 
håller på att förändra hälsovården, så är 
dessa ett kvitto på att företag står inför en 
förändring i och med digitaliseringen som 
sker i samhället. Vi på Golfer Sweden såg 
ett behov på golfmarkanden och beslöt 
oss därför göra något åt det. 

Vi startade ett bolag, började utveckla 
”appen” och tog kontakt med SGF. Efter 
nio möten och en lyckad Pilot med SGF 
tecknades ett exklusivt licensavtal under 
tidigt 2018. Sedan dess har vi haft ett nära 
och mycket bra samarbete med SGF.

Vi har gått från ca 30,000 till ca 220,000 
(150,000 månadsaktiva) användare samt 
från ca 35,000 till ca 1,5 miljoner bok-
ningar sedan 2018. Flera gånger har vi 
även toppat listan på mest nedladdade 
appen, och varit ”Trending” på App Store

Nu söker vi två nya duktiga medarbetare 
som vill vara med och bidra till nästa steg 
på vår resa. Vi har nått en milstolpe och 
skall självklart bygga vidare både på vår 
nuvarande produkt och inom nya inno-
vationer. Därför söker vi nu två personer 
som är intresserade av att vara med på 
en resa, addera och driva. Vi erbjuder 
delägarskap inom ett år till den som är 

affärsman, bra på förhandlingar och gillar 
försäljning, eller till den som ser sig som 
mycket duktig på att utveckla, men ändå 
förstår ”affären”. 

Du skall känna att du ej vill vara ”an-
ställd”, utan vill vara med och driva (upp) 
ett bolag så vi lyckas stort både i Sverige 
och internationellt.

Appen finns att ladda ner för iOS på 
AppStore och Android på Google Play

Namn: Carl Arnetz
Titel: Grundare och Vd
Företag: Golfer Sweden

Mail: carl.arnetz@golfersweden.se
Adress Skeppsbron 44, Stockholm

.

MEDLEMSKORTSAPP
För företag och organisationer

Vi gör din egna app som identifikation för dina 
medlemmar eller kunder!

Lägg in snygga medlemskort som kunden alltid 
har med. Lägg in ställen och produkter som dina 
medlemmar kan hitta på kartan. Låt kunderna lägga till 
kreditkort och använda appen som betalmedel med 
QR koder. Nå dina medlemmar och kunder direkt, när 
som helst med push. Lägg in platser, butiker, varor och 
sälj via QR koder.

Du hanterar allt helt själv utan extra kostnader!

9900:- I anpassningskostnad och sen 1900:-/mån i  avgift. 
Inga bindningstider.

Ring eller maila för demo och förslag
SBDM AB  0706681490  hq@sbdm.se
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U tvecklingen har gått snabbt sedan Inuit grunda-
des för knappt 20 år sedan. I slutet av 1990-ta-
let kunde det ta flera månader eller år innan 
organisationer uppdaterade operativsystemen 
medan idag förväntas uppdateringar ske auto-

matiskt och inom loppet av några dagar på grund av ständigt 
nya säkerhetshot.

Under detta år har digitaliseringen av arbetsplatsen ökat kraf-
tigt med anledning av pandemin, detta gör att vi utnyttjar 
flera nya verktyg i vardagen och nya arbetssätt formas. Den 
yngre generationen eller mer tekniska användare har sedan 
tidigare utnyttjat samarbetsverktyg som chatt och videomöten 
medan det nu har blivit vardag på alla arbetsplatser. Det är 
i hopp om att hjälpa organisationer med dessa utmaningar 
som Inuit finns.

    – Vår filosofi är att leverera smarta IT-lösningar som för-
enklar vardagen för både IT och personalen, säger Thorir 
Eggertsson, grundare och vd på Inuit AB. Det hjälper verk-
samheten att hålla fokus på sin kärnverksamhet.
 
    – Går du inte de förändringsbenägna till mötes är risken 
stor att de tappar intresset kring sitt arbete och byter till annan 
arbetsgivare. Låt de förändringsbenägna dem vara drivande i 
er digitalisering för att få med sig hela organisationen, säger 
Thorir.

Inuit kallar sig själva för en värdeadderande distributör.

    – Vi försöker inte sälja på våra kunder produkter utan 
hitta lösningar som funkar för dem och löser problem eller 
automatiserar rutinuppgifter, säger Thorir. 

En organisation har i dag i regel en uppsjö av olika program 
och lösningar att välja bland: Molntjänster, olika special-
program, säkerhetstänk, lagstiftningar och olika plattformar 
såsom mobiltelefoner, surfplattor och datorer. Detta samtidigt 
som utvecklingen fortsätter i en rasande fart och som nya 
applikationer släpps hela tiden. Nyckeln för många företag 
är, enligt Thorir att välja, och att välja rätt.

    – Balansen är att använda en del av det som man redan har 
investerat i och att samtidigt ta till sig av en del av det nya 
som kommer för att säkerställa nöjd personal, säger Thorir.

En annan viktig komponent är att använda IT-personalen till 
rätt saker. Med det menas att inte belasta dem med rutinupp-
gifter som vem som helst hade kunnat klara av. Inuits lösning 
på det problemet är att använda tekniska lösningar för att 
automatisera och effektivisera processer för att öka produkti-
viteten. Exempel på detta är att bygga självserviceportaler och 
chatbottar som är ett snabbt och enkelt sätt för användare att 
få svar på vanliga frågor och möjligheten att beställa tjänster, 
samtidigt som det avlastar IT och andra verksamhetstjänster.

Ett företag som Facebook hade behövt ofattbart många an-
ställda bara för att hjälpa folk med sina borttappade lösenord 
om användarna inte hade kunnat lösa det själva. Ur det per-
spektivet förstår nog alla hur ekonomiskt ofördelaktigt det är 
att använda IT-personal till sådana saker.

Ökad produktivitet 
med smarta it-lösningar Hur ett företag i sin digitalisering anammar den tekniska utvecklingen och samtidigt utformar sina it-system 
är en stor utmaning för många organisationer idag. Att alltfler jobbar på distans driver på utvecklingen och då 

behöver rätt system finnas på plats. Inuit finns till för att guida rätt bland alternativen.

 

Inuit hjälper sina kunder att automatisera processer 
med smarta verktyg som förenklar och effektiviserar 
deras vardag.

    – Vi pratar inte om att slänga ut någonting, utan 
mer om att förenkla så långt det går. Tidigare fanns 
de här verktygen bara hos de största företagen, men 
i dag har de blivit tillgängliga för alla verksamheter. 
Hos oss får till och med de minsta företagen använda 
dem gratis, avslutar Thorir.

Läs mer om hur du möter den digital arbetsplatsens 
tekniska utmaningar: 
www.inuit.se/digital-arbetsplats

Om Inuit AB

Inuit erbjuder effektiva IT-lösningar som för-
enklar vardagen för både IT och personal. 
Lösningarna hjälper dig att uppnå hög sä-
kerhet, ökad verksamhetsnytta och nöjdare 
användare inom områden som IT service, 
endpoint och IT operations management, 
säkerhet, AD, molntjänster mm.  Genom nära 
samarbete med utvalda leverantörer och våra 
specialister ger vi våra kunder och partners 
det stöd de behöver.

inuit.se

 Thorir Eggertsson, grundare 
och VD på Inuit AB.



- bygger det goda samhället
Probitas AB äger och förvaltar fastigheter i Stockholms innerstad. 
Namnet Probitas betyder hederlighet vilket är ett av företagets  
ledord, tillsammans med omtanke, nöjda hyresgäster och skapa 
värde. Fastighetsinnehaven uppgår till ca 90 000 kvm.

Probitas koncern består av fem dotterbolag, av vilka fyra  
stycken driver sina verksamheter i Probitas lokaler.

Probitas ägs av Immanuelskyrkans församling  
vars diakonala projekt inom äldreomsorg är  
organiserat i ett icke vinstutdelande bolag och 
därigenom är med och bygger det goda samhället.

Läs mer om Probitas på
www.probitas.se



 
Med den unika funktionen att du kan skapa dina egna 
ljud med din röst, spela in musik eller vad som helst för 

start, stopp och påminnelser. 

  Finns i FREE/PRO version där appar finns, sök Hitking. 

Hur peppande vore det inte att ha en välkänd röst som ex. 
sa: "Bra jobbat, nu kör vi" när du börjar träningen? sa: "Bra jobbat, nu kör vi" när du börjar träningen? 

Eller vilket annat ljud/meddelande som helst, som passar 
dig (kanske ditt gyms namn). Det är precis vad du kan göra 

med denna Rond/intervall timer APP från Svenska HitKing®. 

 

HitKing® varumärke tillhör PIRA
www.HitKing.se

100%
reklamfri

Egna ljud kan 

spelas in

Interval Tränings Timer APP

HitKing appen har den unika funktionen att du kan skapa dina 
egna ljud med din röst, spela in musik eller vad som helst för

start, stopp och påminnelser.

Hur peppande vore det inte att ha en välkänd röst som ex.
sa: "Bra jobbat, nu kör vi" när du börjar träningen?

Eller vilket annat ljud/meddelande som helst, som passar
dig (kanske ditt gyms namn). Det är precis vad du kan göra
med denna Rond/intervall timer app från Svenska HitKing®.

Finns i FREE/PRO version där appar finns, sök Hitking.

Spela in ditt 
eget ljud. 

100 % reklamfri!

HitKing® varumärke tillhör PIRA www.HitKing.se
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D arko Pervan! Så ly-
der namnet på geniet, 
och visionären som på 
90-talet tillsammans 
med sin son Tony Per-
van utvecklade klick-

golvet. Idag används tekniken av i stort 
sett de f lesta golvtillverkare i världen. 
Där börjar hela framgångssagan. Företa-
get som Darko bildade då heter Välinge 
innovation AB. Darkos motivation och 
driv stannade dock inte vid patent på 
klickgolvet. Han ville bli störst i världen 
på golv och golvteknik.Därför starta-
des även 2017 försäljningsbolaget Bjelin 
Sweden AB som idag är systerbolag till 
Välinge Innovation. 

Förr limmade man ihop golv vilket tog 
lång tid samt att man ofta fick anlita en 
professionell golvläggare. När klickgolvet 
uppfanns blev installationstiden kortare 

och man kunde själv som privatperson 
göra jobbet. 

    – Det har nog aldrig varit enklare att 
lägga golv än vad det är idag och tek-
niken har förädlats över åren med nya 
patent . Har man en man som är extremt 
innovativ i sitt tankesätt som Darko så 
fortsätter man med nya tekniker, säger 
Johan Larsson, försäljning och mark-
nadschef på Bjelin.

2007 utvecklade Välinge ett nytt ma-
terial av golv, gjort med pulverteknik 
.Tekniken kallas för Woodura® och är 
den nya generationens trägolv. Processen 
innebär att träytan pressas samman un-

 PROFILEN

Hem ljuva hem. Golvet. Rummets största möbel! När man hör ordet golv så tänker nog de flesta på 
parkettgolvet. Kanske till och med klickgolvet. Men visste ni att det var Darko Pervan som är ägare 
av Välinge Innovation och försäljningsbolaget Bjelin som uppfann just klickgolvet? Med målet att bli 
störst på golv i världen vill nu Bjelin ändra på folks självklara val av parkettgolv till vackra härdade 

trägolv. Bjelins golv är hållbara och varje träd används till 100%. Inget går till spillo. 

Vi är extremt unika, 
har världens expertis 
på golv och teknik 
och investerar mycket 
pengar i den nya 
tekniken varje år.

”

Härdat trä blir framtidens 
självklara val av golv

Johan Larsson
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der hög värme med en träfiberskiva som 
bestrukits med en träpulverblandning. 
Därefter komprimeras den och träpulvret 
tränger in underifrån.Resultatet blir ett 
genuint trägolv som är många gånger 
mer slagtåligt och med samma varma 
träkänsla. 

    – Härdade trägolv är en uppdaterad 
version, både bättre och billigare än 
många parkettgolv. Efter  att Darko och 
hans team utvecklade Woodura®, visade 
dem det på mässor, och lade ner mycket 
tid och pengar för att det skulle bli klart 
för kunder att köpa golvet. Sedan star-
tades Bjelin 2017. Vi är ett nytt kapitel 
i boken. Vi är unga som företag men en 
skara människor som har jobbat med 
golv i många år, säger Johan.

Fram till och med 2017 hade Välinge 
aldrig tillverkat golv. De var framgångs-
rika på licenser för klickgolvet men sålde 
aldrig golv förrän 2016 då de beslöt sig 
för att bygga en golvfabrik. Målet var 
enkelt , man ville bli ledande på golv i 
världen.

    –Vi är extremt unika , har världens 
expertis på golv och teknik och inves-
terar mycket pengar i den nya tekniken 
varje år. Vi är en garant för nymodighe-
ter och kvalitét men vi har också något 
som andra saknar och det är tillgång 
till träråvaran i Kroatien där våra andra 
fabriker ligger, säger Johan.

Darko förvärvade 2 st fabriker i Kroatien. 
Det land han själv kommer ifrån och är 
född i. Där tillverkas idag parkettgolv 
och fiskbensparkett i ek. De härdade trä-
golven görs i Skåne, i vackra Viken. I 
Kroatien idag är det ungefär 850 anställ-
da och i Sverige cirka 40. Tillsammans 
med systerbolaget Välinge blir det 1150 
anställda. Bjelin är väldigt kraftfullt. 

    –För att nå ut med det nya måste 
man också kunna erbjuda det gamla. Vår 
största konkurrent idag är inte ett före-
tag utan det är traditionen. Golv är en 
sällanköpsvara , och köps för det mesta 
endast vid husköp eller renovering . När 
många väl gått in i tanken av att köpa 
golv så väljer folk gärna det samma. Men 
tekniker, material och framförallt miljön 
utvecklas. Idag är det jättestor brist på ek 
. Men vi har massor av ek. Bara fem ki-
lometer från vår fabrik i Kroatien, vilket 
är en stor fördel för oss, berättar Johan .

När en ek skövlas så får en traditionell 
parkettgolvstillverkare ut ungefär en 
tredjedel av trädet som de kan göra golv 
av. Bjelin kan utnyttja eken till 100 %. De 
får ut 400 kvm golv på en ek, medans den 
gamla tekniken får bara ut 40 kvm golv 
av en ek. Och det är underbara nyheter 
för miljön. Detta innebär att man varje 
år tar mycket mindre trä ut ur skogarna 
än vad som växer upp, och eftersom träd 
av sämre kvalitet kontinuerligt gallras ut 
blir skogarna vackrare och vackrare för 
varje år de förvaltas på detta sätt. 

     – Sedan start har vi agerat ännu 
kraftfullare för att nå ut på marknaden 
, byggindustrin och byggvaruhandeln. Vi 
vill synas i marknadsföring med motiva-
tionen att folk ska se att vi är ambitiösa 
och seriösa. Vi måste satsa för vi är ett 
ganska ungt varumärke. Men däremot 
har coronakrisen inte påverkat byggva-
rukedjor eller oss, tvärtom, det har gått 
på högtryck när många permitterades 
eller satt i karantän hemma och då ville 
renovera sina hus istället, säger Johan.

Framtiden är ljus. Många är intresserade 
av att prova och testa Bjelins härdade 
trägolv och inser att det här är jätte-
spännande.

    –Vårt mål är att ge människor ett håll-
bart och klimatpositivt alternativ. Idag 
är Härdade trägolv till och med billigare 
än parkettgolv i plank, men inte riktigt 
så billigt som trestavsparkett. På samma 
sätt som folk valde att gå från limmade 
golv till klickgolv, vilket tog ungefär 20 
år, på samma sätt tar det nog tid att gå 
från parkettgolv till härdade trä golv, 
avslutar Johan.

Text: Isabelle Ibérer

Alla foto: Bjelin Sweden AB
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T ypiska kunder till The Park 
är kreativa näringar upp till 
20 personer, men nu har 
man även blivit kontakta-
de av företag som är 20-100 

personer, som inte kan skriva på och 
förnya sina fasta ytor/kontorslokaler, 
utan behöver mer f lexibla kontrakt för 
framtiden. Dessa söker sig nu till en mer 
kreativ miljö där man får stöd med in-
frastruktur, service och företagskultur, 
happenings, event och nätverkande. 

Under Coronapandemin har The Park 
ställt om f lera av sina konferensrum till 
studios där medlemmar, externa före-
tag samt The Park själva kan köra live-
sändningar av kick-offer, konferenser, 
podd-studior och live-studior.

    – Vi såg ju ganska snart en stor för-
ändring. I början bokades en mängd 
konferenser och event av, men efter ett 
tag började man snarare boka om till ett 
nytt format. Baserat på det har vi ställt 
om ett antal rum och öppnar ytterligare 
studios framöver. Här kan företag köra 
heldagsutbildningar och individer kan 
göra presentationer i professionell stu-
diomiljö, berättar Mikael Ahlström, CEO 
och grundare till The Park. 

När restriktionerna under pandemin var 
som strängast höll The Park ett ekono-
miforum med talare och paneldebatter 
kring omställningsstöd, permitteringar, 
vad man kan göra som företagare etc.
 
    – Vi var snabba med att säkerställa 
en relevant dialog med och funktion för 
våra medarbetare, även om det var via 
digitala medier, berättar Mikael.  

Vi lever just nu i en spännande tid för co-workingbranschen. Pandemin har inneburit stora utmaningar 
för kontor och konferens. På The Park har man märkt av det, men också en ny, stor efterfrågan från 

företag som behöver lite mer flexibla kontor och kontrakt.

Co-working skapar gemenskap 
under helt nya förutsättningar

Hos The Park vill man skapa ett intresse 
och engagemang för att nästa arbets-
plats kan vara mer f lexibel ur ett plats- 
och storleksperspektiv, men också mer 
dynamisk och kreativ. En plats där ens 
medarbetare kan växa och utvecklas. 

    – Vi har drivit kreativa kontorsmiljöer 
sedan 2002 och övat på vad det innebär 
att skapa miljöer där folk trivs, känner 
tillhörighet och kan växa fysiskt med 
resurserna runtom, event, lokaler, etc, 
men också hur kontoret kan göras till 
en plats för lärande, tillväxt med mingel 
och där man kan hitta kunder och leve-
rantörer, eller komma på bra idéer vid 
kaffeautomaten. Vi har såväl torsdags-
föreläsningar och nätverksforum, som 
yoga på tisdagar. Vi vill vara ett stöd 
i att hitta balans i livet och i lärandet, 
säger Mikael. 

Just nu är vi inne i ett skifte. Från att 
företag tidigare valde kontor baserat på 
kvadratmeter och läge, eller kontorshot-

ell efter servicenivå och inredning, letar 
många nu efter den plats som ger störst 
möjlighet att låta individen, teamet och 
bolaget utvecklas och frodas. Detta ger 
co-workingföretag en ny typ av spän-
nande leveransutmaning. 

    – Det är stor skillnad på att leverera 
kvadratmeter och på att leverera en till-
växtmiljö. Även om det varit en utma-
nande tid som entreprenör och innovatör 
har det också varit en spännande period 
när förutsättningarna förändrats i så hög 
takt. Då måste man också hänga med och 
förändras i samma takt, säger Mikael.

     – Något man efterfrågar på morgon-
dagens arbetsplats är f lexibilitet. Man 
vet inte hur många man kommer att 
vara och inte hur många som kommer 
att jobba hemifrån i framtiden. Vi har 
nu koncept som låter våra kunder välja 
både rum, några fasta platser, ett par 
mobila platser och resten loungeplat-
ser. När företag nu väljer kontorsmiljö 

blir det som att plocka lösgodis för att 
mixa sin egen kontorskonstellation, det 
är väldigt stor skillnad mot en fast kon-
torsmiljö. Vi skapar medlemskap för våra 
medarbetare baserat på behov, som låter 
dem ha sitt eget men ändå tillhörigheten 
och den dynamiska miljön, närheten till 
inspirationsfrukosten, pingisturneringen 
eller påsklunchen, säger Mikael. 

Pandemin har inneburit många föränd-
ringar för arbetsplatsen. På The Park tror 
man att några kommer att hänga kvar 
även när detta är över. 

    – När man framöver pendlar till jobbet 
och upptäcker att kontoret bara bjuder på 
skrivbord och wifi, vilket man har hem-
ma, kommer kraven på kontorsmiljön att 
öka. Vi tror att medarbetarna kommer 
att söka en miljö som stödjer deras driv 
och engagemang att leverera på jobbet, 
som ger inspiration och gemenskap. Vi 
kommer att kliva in i en ny värld som 
består av väl valda delar av det gamla 
och det nya. Allt kommer förhoppnings-
vis inte vara virtuellt och digitalt, men 
vi kommer att ha lärt oss många nya 
verktyg som i en god mix med det bästa 
från det gamla kommer att komponera 
framtidens arbetsplats och framtidens 
arbetsliv, avslutar Mikael.

Skribent: Anna Bjärenäs



X XXLutz-gruppen är 
ett familjeägt österri-
kiskt företag grundat 
1945 med internatio-
nell etablering i form 
av 320 möbelvaruhus 

och 25700 anställda. Företaget är ledande 
inom heminredning och världens andra 
största möbelvaruhus. Idag har man 20 
miljoner kunder i mer än 10 europeiska 
länder och firar i år 75 år.

    – Vår filosofi är: låt oss nå toppen 
med solsken i vårt hjärta! Detta är grun-
den för vår framgång. Vi vill att våra 
medarbetare ska kunna identifiera sig 
med företaget till 100 procent. För oss 
kommer kunden alltid först, om kunden 
är nöjd så kommer vi att nå våra mål, 

En föränderlig värld ställer krav på organisationer i form av flexibilitet, att kunna hitta nya arbetssätt 
och lösningar. Att skapa goda förutsättningar för medarbetarna är nyckeln till att lyckas. 

Framtidens arbetsplats skapar goda 
förutsättningar för medarbetarna

säger Rahele Steiner, inköpsansvarig för 
verksamheten i Sverige medlem i led-
ningsgruppen.

För att behålla sin framskjutna position 
på den internationella marknaden vårdar 
man ömt sin företagskultur, vilket inne-
bär att medarbetare och partners lever 
efter devisen att allt är XXXL, att hålla 
god relation pris/kvalitet i sortimentet 
och att utbudet följer de senaste trender-
na. Att ta väl hand om medarbetarna är 
en nyckelfråga. Man ser till att alla har 
möjlighet att utvecklas och förverkliga 
sina karriärdrömmar. Samtidigt säker-
ställer företaget att rätt kompetens finns 
inom alla sektioner. 

    – Våra medarbetare är vår största till-
gång. Genom att vara lyhörda och visa 
respekt hoppas vi både kunna behålla 
personal och attrahera ny personal, sä-
ger Rahele.

Rådande situation har dock ställt helt 
nya krav på organisationen. 

      – Vi har stor respekt för situationen 
men det gäller att hitta lösningar, att 
vara f lexibel och skapa nya arbetssätt 
Vi har behövt bli duktiga på hur man 
kan förebygga sårbarheter i samhället. 
Vi vågar agera och har viljan när allt är 
osäkert att se möjligheter, det tror jag 
inger förtroende till såväl kunder som 
medarbetare, säger Rahele.

Att börja jobba mycket mer med digital 
kommunikation ställer stora krav på att 
vara konkret och behålla sammanhåll-
ningen bland personalen. Detta har varit 
ett perfekt läge att testa nya lösningar. 

     – Ju mer f lexibla vi är som arbetsgi-
vare och med nya arbetssätt, desto f ler 
nya möjligheter ser vi på marknaden, 
säger Rahele. 

      På den svenska marknaden har det 
nya arbetssättet bland annat inneburit att 
man försöker digitalisera så snabbt som 
möjligt, särskilt under pågående pande-
mi. Det gäller att hitta nya kanaler och 
att nå kunden bredare. En del i detta är 
e-handelssajten som lanseras i Sverige i 
början av nästa år. 

      – Då kommer även våra svenska 
kunder att få tillgång till våra produkter 
online. Vi är unika med ett sortiment 
som balanserar helt nya trender med 
tidlös design. Det skapar nyfikenhet. 
Möbler för hela livet är vårt budskap 
och vi är unika i möbelbranschen med 
att ha en babyavdelning med barnvagnar, 
bilbarnstolar och andra babytillbehör, 
berättar Rahele.  

På XXXLutz är hållbarhet i fokus när 
det kommer till inköp. 

    – För att behålla vår konkurrenskraft 
är det viktigt att vi ser till att utvecklas 
inom produktion, material och logistik 
och att arbeta med produkternas livscy-
kel. Vi gör det genom materialval, tidlös 
design och återanvändning som leder till 
effektivisering, menar Rahele. 

Att tänka grönt blir en konkurrensfördel 
och en nödvändighet för att attrahera en 
ny, alltmer medveten generation av in-
köpare och kunder som ställer nya krav. 
     –Här måste man som företag vara 
lyhörda, anställa rätt kompetens och ha 

rätt leverantörer som vi utbildar till att 
välja rätt väg. Kraven är komplexa, det 
finns såväl miljökrav som ett pristak, 
vilket inte alltid är lätt att synka, säger 
Rahele. 

Att investera i hemmet har blivit allt vik-
tigare, särskilt i pandemitider, då nya 
möbler blir en glädjehöjare. Och väljer 
man hållbara alternativ blir det roligare 
för alla, menar Rahele. 

     – Framtiden ser ljus ut och vi kommer 
att växa och utvecklas. Förutom att vi 
lanserar vår e-handel i början av nästa år 
kommer vi även att etablera f ler fysiska 
butiker i de större städerna i Sverige. Det 
är en stor fördel att både ha webbshop 
och fysiska butiker och det hjälper oss 
att nå vår vision om att bli en självklar 
destination för möbler och heminred-
ning, avslutar hon. 

Skribent: Anna Bjärenäs

Rahele Steiner, 
inköpsansvarig för 

verksamheten i 
Sverige 
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D en anatomiska föränd-
ringen, nervskador samt 
trauma på bäckenbot-
tenvävnader som sker 
under en prostatacance-

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

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

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

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

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

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

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

Unik stötvågsbehandling hjälper 
mot erektionsproblem

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

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

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

behandling. 

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

Drottninggatan 65  11136 Stockholm
                                                                                                

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

Dr Essam Mansour
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Unik stötvågsbehandling
hjälper not erektionsproblem

Mailadress för tidsbokning:
info@uik-stockholm.com

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

Unik stötvågsbehandling
hjälper mot erektionsproblem



www.levilja.se

Röntgensjuksköterska – 3-årig 
högskoleutbildning på akademisk bas

Du behöver kunskaper inom bland annat 
radiografi, radiologi, omvårdnad, medicin 
och strålningsvetenskap.

Röntgensjuksköterskans yrke är under stän-
dig utveckling. Undersökningsmetoder med 
allt högre teknikinnehåll och ständigt ny 
apparatur kräver att röntgensjuksköterskan 
håller sig a jour med utvecklingen och snabbt 
kan ta till sig nyheter.

En röntgensjuksköterska arbetar på röntge-
navdelningar på sjukhus, vårdcentraler och 
privata kliniker samt även inom djursjuk-
vården. Det finns också en internationell 
arbetsmarknad. Röntgensjuksköterskor kan 
även arbeta inom utbildning och hos företag 
som säljer medicinskteknisk utrustning och 
läkemedel.

Röntgensjuksköterskan arbetar i en hög-
teknologisk miljö med omvårdnad och av-
ancerad teknik. Hen utför undersökningar 
och behandlingar med hjälp av röntgenst-
rålar, ultraljud, magnetfält och radioaktiva 
isotoper. 

Här kombinerar du teknik, vård och mänsk-
liga möten. Mötena med patienterna är ofta 
relativt korta och ställer stora krav på en för-
måga att kommunicera och skapa trygghet 
och förtroende.

Radiologin har en central roll inom sjuk-
vården och den avancerade tekniken ger 
svar som ligger till grund för många vikti-
ga beslut om fortsatt vård och behandling. 
Arbetet kräver eget ansvar och kreativitet 
och innebär att självständigt planera, utföra 
och kvalitetsgranska röntgenundersökningar 
och framställa det bildmaterial som ligger 
till grund för säker diagnos och behandling. 

Visste du att det är 
röntgensjuksköterskor som utför de 

flesta av de 5 miljoner medicinska 
exponeringar som sker årligen på 

Sveriges röntgenavdelningar?
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V inter som sommar tar den 
eldrivna Zoomen sig fram 
lika bra i staden som bort-
om asfalterade ytor.  Den 
är designad för personer 

som har svårt att använda benen, men 
med någorlunda bevarad överkropps-
funktion, och skänker en extra känsla 
av frihet.

Zoom Uphill® är enligt Transportsty-
relsen en elcykel anpassad för personer 
med funktionsnedsättning, men är också 
klassad i Sverige och övriga Europa som 
ett medicintekniskt hjälpmedel.

Det är den patenterade konstruktionen 
av bottenplattan och fyrhjulsdriften med 
starka elmotorer som gör att Zoomen tar 
sig fram på ojämna underlag och i backig 
terräng – lättare och säkrare än någon 
annat av de konkurrerande elfordonen.
Våra kunder kan också koppla på en drag-
kärra eller haka på en lite rullstol, och en 
del använder den för att åka till och från 
jobbet på ett säkert och miljövänligt sätt. 

I USA är det många Zoomar som utrus-
tas med hållare för gevär eller fiskespö 
för att användaren ska kunna leva det 
liv den gjort tidigare med jakt och fiske, 
då de blivit rullstolsburna beroende på 
krigsskador eller olyckor. 

Vi vill hjälpa människor att få ett liv med 
så få begränsningar som möjligt. Vårt 
bästa säljargument och framgångsfaktor 

Zoom Uphill® skänker frihet
är det leenden som alltid finns på hos 
dem som testat en Zoom – för en stund 
har de blivit  ”A Free Mind In Motion”.

Läs mer om Zoom Uphill och se den ”in 
action” på www.zoomability.com eller 
surfa till YouTube där det finns en uppsjö 
av Zoom-videos att beskåda.

Zoom Uphill® är en svensk 
innovation från Zoomability 

AB, ett bolag som för ett 
år sedan lanserades på 

småbolagsbörsen Spotlight 
Stock Market. De första 

Zoomarna började dock rulla 
redan 2011 i Sverige. Idag 

säljs de i flertalet europeiska 
länder samt USA – som är 

den största marknaden –  och 
ända borta i Australien.
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A ldrig har intresset för 
Skandinavisk  1900-
tals design varit stör-
re. Några av världens 
främsta formgivare och 
designers kommer från 

Skandinavien och hela världen har nu fått 
upp ögonen för dessa. 

Planet Rooms är ett företag specialiserat 

Har du en skatt gömd där hemma? 
- Få dina föremål värderade online!

eller inte. Planet Rooms huvudinriktning 
är porslin och keramik. Det som det för 
tillfället finns störst efterfrågan på är ser-
viserna Musselmalet och Flora Danica från 
Royal Copenhagen samt keramik från Gus-
tavsberg och Rörstrand. 

Har du något du är intresserad av att sälja 
eller är nyfiken på vad det är värt, gå in 
på www.planetrooms.se och få en gratis 
värdering. 

på Skandinavisk 1900-tals design och har 
idag nästan uteslutande utländska kunder. 
Planet Rooms köper de flesta föremålen 
direkt från privatpersoner och via sin hem-
sida erbjuder de gratis värderingar av dina 
föremål. Christoffer Julin som är grundare 
till företaget har varit i branschen i över 
10 år och har mycket god kunskap om 
föremålen och dess värde.

De stora auktionshusen tar avgifter på cir-
ka 15-20% från säljaren. Planet Rooms dä-
remot tar inga sådana avgifter utan betalar 
marknadsmässiga, fasta priser så att du 
vet vad du får betalt. Samtidigt erbjuds en 
mycket smidig lösning. Beroende på vart 
i landet du bor, kommer vi ut och hämtar 
föremålen och betalar på plats berättar 
Christoffer. På detta sätt slipper du själv 
ordna med transport och vänta långa tider 
på utbetalningar när du sålt. 

Hos Planet Rooms får du en gratis vär-
dering genom att via hemsidan skicka in 
bilder på dina objekt. Därefter får du ett 
prisförslag med vad vi på Planet Rooms 
erbjuder oss att betala för dina föremål. 
Sedan är det upp till dig om du vill sälja Christoffer Julin



www.ctc.se

Ta chansen och gör en riktigt bra aff är på några 
av Sveriges bästa värmepumpar. Heja Sverige! 

Läs mer på ctc.se/heja-sverige

Just nu! Upp till Just nu! Upp till 
15.000:- i rabatt15.000:- i rabatt

Bli en vinnare med rätt uppvärmning!



NYHET!



C oronapandemin har läm-
nat många lokaler tomma 
och konkurrensen om 
hyresgästerna hårdnar. 
En viktig parameter i val 
av lokal, som nu fått ökat 

fokus, är kvalitén på luften i lokalerna. 
Att luftkvaliteten är god i hela lokalen så 
att medarbetarna kan sitta utspritt och 
byta plats utan att drabbas av drag eller 
kallras är även det något som blivit en 
prioriterad fråga. 

Traditionella klimatsystem bygger på 
en teknik som använder kylbafflar och 
luftdon med forcerad luft som ger drag 
och hög hastighet på luften som passe-
rar genom ett värme- eller kylbatteri. I 
dessa används inga filter och det kräver 
regelbunden service av bafflar och venti-
lationskanaler för att funktionen inte ska 
försämras och för att undvika grogrund 
och spridning av bakterier, partiklar och 
mögel. Underhållet faller ofta på hyres-
gästerna och sköts sällan som sig bör. 
Varför inte bara riskerna ökar utan även 
effekten som sjunker med tiden. 

    – En anledning till att vi har så stor 
spridning av bakterier, mögel och sjukdo-
mar är att luften i ventilationssystemen i 
lokaler där människor arbetar och vistas 
ofta har onödigt höga lufthastigheter och 
att den inte är ren. Osynliga partiklar 
virvlar omkring och luften blir till och 
med sämre inomhus än utomhus även i 
centrala Stockholm. Detta beror i huvud-
sak på att inomhusklimatet i bästa fall 
regleras efter godtycke och i värsta fall 
inte alls. Inte på hur människor faktiskt 
upplever inomhusmiljön, inte på evidens 
om vad som faktiskt gör att människor 
blir sjuka. Ta t ex en lokal som är dimensi-
onerad för 20 personer och så trycker man 
in 30. För att hantera det forceras luften 
med risk för oljud, drag, förkylningar, 
trötthet, sämre koncentrations-, inlär-
nings- och prestationsförmåga som följd. 
Med traditionella ventilationssystem så 
måste man projektera och installera om 
hela systemet till höga kostnader, för att 
minska problemen, säger Wille Wilkens 
som är en av de kundansvariga för in-
neklimatsegmentet på Ecoclime.

Med Ecoclimes klimatsystem skapar man 
ett inneklimat som är rent, temperatursta-
bilt, energieffektivt och baserat på hyres-
gästens behov, både kort och långsiktigt. 
Ökar antalet anställda går det enkelt att 
skala upp kyla, värme och lufttillförsel, 
utan drag, oljud och kallras – något man 
är ensamma om. 

Traditionell teknik med värme- och kyl-
bafflar samt luftdon kräver genomgripan-
de installationer som normalt innebär att 
man måste riva ut hela innertaket och 
infrastrukturen. Detta görs normalt sett 
inte i lokaler mellan olika hyresgäster, 
utan man får leva med den befintliga 
lösning som finns när man flyttar in i 

Ren luft och perfekt inomhusklimat 
med ny, energieffektiv lösning

lokalen. Ecoclimes installation kräver 
inte rivning av undertaken, vilket gör 
själva installationen mycket smidigare 
än traditionella lösningar. 

    – Vi kan göra installationerna även 
när medarbetarna sitter kvar i lokalerna 
under pågående verksamhet, vilket också 
är helt unikt säger Lennart Olofsson som 
är VD på Ecoclime. 

Att traditionella system inte anpassas ef-
ter hyresgästerna gör att det är ofta som 
medarbetarna hamnar fel i förhållande 
till luftströmmen. Muskler som utsätts 
för drag blir nedkylda och att sitta och 
jobba länge med kalla muskler leder till 
belastningsskador. Detta är inte bara ett 
personproblem utan blir i större skala en 
samhällsfråga med höga sjuktal som ock-
så drabbar Sveriges ekonomi. Ecoclime 
bygger istället på unik teknologi som ger 
ett optimalt klimat som kan regleras ner 
till två graders skillnad om det önskas på 
individnivå antingen i rum eller i olika 
zoner i t ex kontorslandskap. Den totala 
avsaknaden av kyl- och värmebatterier, 
elmotorer eller rörliga delar som kräver 

underhåll, gör systemet helt underhålls-
fritt. Det finns inga komponenter som 
kan bli en grogrund för bakterier och 
mögelsporer som gör de som vistas i lo-
kalerna sjuka. 

    – Klimat, komfort och välmående är 
våra honnörsord. Våra installationer är 
stabila med ett perfekt inomhusklimat. 
Om man kan räkna med att sjukskriv-
ningarna går ner med bara 3 procent så är 
hela installationen betald inom två år på 
grund av ökad produktivitet i lokalerna, 
säger Lennart. 

Systemet går enkelt att ansluta till bygg-
nadens BMS (Building Management Sys-
tem) och att integrera med byggnadens 
driftövervakning, såväl för lokal styrning 
som fjärrstyrning. 

Energieffektivitet är en annan av de stora 
fördelarna med Ecoclimes lösning. 

    –Vårt system är mer energieffektivt, då 
vi inte behöver den stora mängden luft 
som traditionella system för luftburen 
kyla kräver. Ju mer luft desto högre tryck 

Debatten om inomhusklimatet har aldrig varit så het som nu, då allt fler i pandemitider inser vikten av ren luft 
i lokalerna. Ett nytt, energieffektivt system för komfortventilation från Ecoclime ger nu helt nya möjligheter att 

uppnå både ren luft och perfekt temperatur året om ner på individnivå.

skapas i ventilationssystemen, med större 
fläktmotorer som kräver mer elenergi. 
Med vår teknologi kan vi ha luftflöden 
som är anpassade efter verksamheten och 
nyttjandet av lokalerna då får vi en situa-
tion som är energieffektiv, då vi får bättre 
kvalitet på luften, men till en tredjedel 
av mängden luft, berättar Wille vidare.

Enligt den ISO-standardiserade metoden 
PPD (Predicted Percentage of Dissatis-
fied), en metod för att mäta hur nöjda 
folk är med ventilation i lokalerna, är fler 
än 25 procent vanligen missnöjda med 
inneklimatet visar olika FoU-analyser. 
Och PPD-värden måste numera vara med 
i miljöcertifieringen av lokaler enligt vissa 
certifieringssystem. Här uppfyller Ecocli-
mes system de allra hårdaste kriterierna 
med PPD normalt under 10 och TQ1.

    – BBR (Boverkets byggregler) ställer 
krav där våra system ger de i särklass bäs-
ta mätetalen vad gäller PPD. Vi har  upp-
mätt så låga tal som PPD 8 vid ett större 
installationsprojekt på Kungsholmen i 
Stockholm. Tomma lokaler ska normalt 
enligt BBR klara PPD 15 -krav men då 
görs testerna utan verksamhet i lokalerna. 
Vi når  avsevärt bättre än kraven trots att 
det är fullt med människor och utrustning 
i lokalerna, säger Lennart.

Kostnaden för installationen är inte högre 
än för konkurrerande lösningar. Dess-
utom blir det ju avsevärt billigare när 
man kan jobba på som vanligt och inte 
behöva riva innertaken och flytta ut under 
installationerna, påpekar Wille. 

Skribent: Anna Bjärenäs

Läs och se mer på:
https://vdtidningen.se/det-oppna-kontors-

landskapet-riskabelt-for-smittspridning/

Ecoclimes inomhusklimat: 
https://ecocli.me/inomhusklimat

Ecoclimes projekt hos Vattenfall: 
https://ecocli.me/vattenfall

Ecoclimes projekt hos Atrium Ljungberg: 
https://ecocli.me/atrium-ljungberg

Ecoclimes projekt i Vilhelmina Folkets 
Hus: https://ecocli.me/folkets-hus


