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Fordonsanpassning
som bidrar till att rädda liv
Utryckningsfordon, vaktbolag, taxibilar och servicebilar – alla har de en sak gemensamt – de är specialbyggda. De smarta
anpassningarna gör det möjligt för polis, brandkår och sjukvårdspersonal att utföra sitt arbete effektivt och att rädda fler liv.

T

eknikutvecklingen sker
idag med häpnadsväckande hastighet och fordonsbranschen är inget
undantag. SVOP AB som
specialanpassar fordon till
poliskår, räddningstjänst, sjukvård, taxi,
vaktbolag och byggföretag ser helt andra
behov hos kunderna idag än tidigare.
–Vi gör fordonsinredningar för att
anpassa fordon så att de ska bli optimala
arbetsredskap för de som ska använda
dem. Våra inredningar gör att kunderna
lätt kan få med sig de verktyg och produkter de behöver ut på fältet, berättar
David Wahlgren, VD på SVOP AB.
I plåtverkstaden bygger, utvecklar och tar
SVOP fram olika produkter och fordonsinredning. Till polismyndigheten, en av
företagets största kunder, förvandlar man
en helt vanlig bil till en fullutrustad polisbil. SVOP arbetar ca 80 timmar med varje
fordon, som bland annat utrustas med
Polisen speciella datasystem för hantering
av manövrering av allt blåljus och andra
ljusfunktioner på fordonet. Även kommunikationssystem och navigation går
via polisens datasystem POLMAN. SVOP
utvecklar och producerar all infästning
för Polisens utrustning i fordonet och
testar kommunikationssystemet så allt är
fungerar, innan fordonet slutligen hamnar hos sin användare på Polisen. SVOP
utför alltid en gedigen kvalitetskontroll
på alla fordon innan leverans. Idag bygger

nya behov. Vi behöver vara en proaktiv
partner och aktivt söka efter nya lösningar som kan hjälpa våra kunder. Det är just
det som gjort att vi kunnat knyta till oss
leverantörer nere i Europa som har det
senaste inom exempelvis fordonskommunikation och annan spännande, ny
teknik, säger David.

SVOP Polisbilar av märket Volkswagen
i modellerna Tiguan Allspace, Touareg
och Passat.
För vaktbolag byggs, likt på andra utryckningsfordon, en båge på taket för
vitt arbetsljus, fastmonterade nyckelskåp
och ett speciellt kommunikationssystem.
Räddningstjänstens brandbilar är de fordon som kräver mest ombyggnation. Där
tas passagerarsätet fram bort för att ge
plats åt skärmar och kommunikationsutrustning, med vilket man kan skapa
en arbetsstation i förarhytten.
SVOP utvecklar och saluför elektronik för
integration med fordonen. Detta är idag
en nödvändighet, då utrustningen och
användarna måste kunna prata med bilens
system för att kunna få ut information och

komma åt funktionerna. Att anpassningarna nu sker på en mer teknisk nivå är
en följd av att utvecklingen på fordonssidan går så fort just nu. Tekniken är mer
lättillgänglig och det kommer krav från
till exempel EU och olika myndigheter
på utsläppsminskningar, vilket påverkar
fordonsanpassningarna. Att verka i en
miljö med ständig förändring kräver en
nära dialog med kunderna och mycket
nytänkande.
–Vi behöver sätta oss in i brukarens
perspektiv och verkligen ta reda på vad
de söker. Vi för diskussioner med våra
kunder och ger också vår input för att de
ska få ut mesta möjliga nytta och värde
av sina fordon. En av våra styrkor är att
vi är väldigt framåt och nytänkande, och
har tillgång till ny teknik för att avhjälpa

Framåt ser SVOP att det finns stor potential i att specialbygga fordon i större
utsträckning även åt bygg- och konstruktionsföretag med större fordonsflottor.
Man håller även på att sätta upp ett nytt
affärssystem med webbshop, så att utryckningsmyndigheter kan köpa paket
och se priser online.
–Vårt nya affärssystem kommer att
göra att vi kan hjälpa kunden redan innan de gjort ett val. Då kan vi titta på en
bättre lösning och dessutom blir vi mer
tillgängliga för kunderna, avslutar David.
Skribent: Anna Bjärenäs
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Vikbar PC-teknik är framtidens
lösning för distansarbete
Hemarbete och distansarbete är numera bekanta termer som ständigt diskuteras inom företagsvärlden och i media. Många arbetsgivare har under året sett till att personalen jobbat hemifrån på grund av det rådande läget runtom i världen. Ett antal experter

och forskare tror också att detta arbetssätt är här för att stanna och förbli en självklar del av framtidens arbetsplats. Då är det förstås viktigt att även tekniken håller måttet för att de anställda ska kunna fortsätta leverera bra resultat utanför kontorets väggar.
PC-tillverkaren Lenovo tror sig dock ha hittat lösningen – ThinkPad X1 Fold, som är världens första vikbara dator.

L

enovos globala forskningsstudie Technology
and the Evolving World of Work visar att 77
procent av de anställda tror att företag kommer
att vara mer öppna för eller till och med uppmuntra distansarbete när vi har tagit oss igenom
denna period. Dessutom tror 52 procent av de
tillfrågade att de kommer att fortsätta arbeta hemifrån mer
än vad de gjorde före pandemin. För arbetsgivare innebär
detta en omprövning av den roll som tekniken har för de
anställdas möjlighet att jobba hemifrån, från kontoret, eller
både och. Det har skapats ett stort behov av en teknik som
är anpassningsbar och modern och som kan vara flexibel
oavsett vilken arbetsmiljö anställda befinner sig i.
Lösningen är vikbar PC-teknik som är en helt ny kategori
och som totalt ändrar hur användaren förhåller sig till sin
elektronik. Att använda sig av vikbar teknik bidrar till att
enklare kunna växla mellan teknikprodukterna i hemmet,
oavsett om du ska jobba eller roa dig på fritiden. Det ger
därmed större möjligheter till förflyttning och mångsidig
användning.
Lenovos nya vikbara dator heter ThinkPad X1 Fold och är
den första i världen någonsin. Den har ett valfritt tangentbord, digital penna, 5G-funktioner och ytterligare tillbehör som breddar funktionaliteten. För att få en bild av hur
den fungerar i vardagen och vid distansarbete har vi träffat
serieentreprenören Pingis Hadenius som jobbar hemifrån
just nu inom branscherna healthtech, fintech och femtech.

Pingis Hadenius

– Jag älskar att ThinkPad X1 Fold är mångfacetterad eftersom alla jobbsituationer är så olika, berättar Pingis. En annan
sak jag uppskattar mycket är att den är lätt och smidig då
jag dagligen bär med mig min dator mellan möten på olika
platser. Den är även snabb och har riktigt bra prestanda.
Sedan är designen otroligt smart med den vikbara skärmen
som gör att du kan arbeta mycket flexibelt. Batteritiden är
också bra vilket är viktigt under långa mötesdagar. För mig
personligen är det värdefullt att kunna använda tangentbord
och skärm om jag jobbar med stora dokument eller en presentation. Sitter jag på en mindre yta så kan X1 Fold enkelt
bli hälften så stor vilket är perfekt vid vissa situationer.
Lenovo har också löst paketeringen av tangentbordet på
ett mycket smart sätt så att datorn får en snygg och smidig
”clutch-storlek” med ett skyddande skinnfodral runtom.
Enligt Pingis har ThinkPad X1 Fold en design som står ut och
väcker uppmärksamhet och hon ser fram emot att ha externa
möten igen där hon får visa upp sin snygga vikbara dator.
– Det ska bli väldigt roligt att få se reaktionerna bland
kollegor och andra som jag kommer att möta med ThinkPad
X1 Fold, fortsätter Pingis. En innovativ PC gör att man får lite
extra pluspoäng då det signalerar att man är en person som
”har koll”. När jag använde en laptop ur Lenovos Yoga-serie,
som också var otroligt innovativ när den lanserades för ett
par år sedan med sin touchscreen, var den alltid en snackis
under möten. Alla frågade vilken PC jag hade och ville testa

pek- och rörlighetsfunktionen. Den kunde så att säga
”yoga” och vikas på olika smarta sätt.
Som alltid är det användarnas behov som driver ny
teknik framåt. Enligt Lenovo kommer framtidens
arbetsplats fortsätta att använda vikbar PC-teknik.
Nästa steg kommer att vara större skärmstorlekar och
rullbara skärmar. All denna teknik innebär också att
företag måste investera i 5G-teknik för att kunna göra
det möjligt för anställda att fortsätta jobba till en stor
del på distans. Och för en entreprenör som Pingis är
distansarbete en perfekt lösning.

– Jag har lätt för att motivera mig själv så att
jobba på distans har mest varit positivt. Att arbeta i
hemmamiljö har dessutom bidragit till att jag blivit
mer effektiv, då jag inte störts av omgivande ljud
eller kollegor som pockar på min uppmärksamhet.
Jag upplever också att de flesta blivit mer flexibla,
inklusive jag själv, och att det numera går snabbare
att boka in möten än tidigare. Jag reste dessutom
enormt mycket innan och när jag nu har skaffat
barn är det skönt att slippa det.
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HÄR ÄR STARTDATUM FÖR
NÅGRA UTAV VÅRA KURSER
18 JANUARI
Diplomerad Coach/
Coachande ledarskap
Online i realtid

Ta ditt ledarskap till
en helt ny nivå!

Uppgradera din yrkesproﬁl – bli Certiﬁerad Coach
Vår populära ackrediterade diplom- (steg 1) och Certiﬁeringsutbildning (steg 2) gör att du kan bli internationell ICF
certiﬁerad coach. Skaﬀa dig kunskap och en verktygslåda att ha
med hela livet.
Coachande ledarskapsverktyg som ökar motivationen och
tillväxten i din organisation och för dig själv. CoachCompanion
har i mer än 16 år utbildat de bästa inom professionell coaching.
Vi ﬁnns på plats med LIVE-utbildningar i Stockholm, Malmö och
Göteborg. Föredrar du hellre interaktiv ONLINE-utbildning i
realtid så är det också ett populärt alternativ.
Vi genomför även företagsanpassade utbildningar för stora som
små organisationer och företag i Sverige och Internationellt.

2 FEBRUARI
Diplomerad coach/
Coachande ledarskap
Live Malmö
25 FEBRUARI
Diplomerad coach/
Coachande ledarskap
Live Stockholm
16 MARCH
Intensive ACTP Coach Training
— International programme
The training language is English
Online in real-time
Mer info & övriga startdatum på
www.coachcompanion.se

www.modernatrappor.se
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Många f örsöker hålla koll
på saker i huvudet, vilket
gör att vi blir stressade
och ineffektiva. Metoden
är ett grundläggande
f örhållningssätt till hur
vi hanterar allt det som vi
matas med.

Niclas Sandin,VD BookBeat

Pontus Axelsson, ansvarig för Centigos
utbildningar och föreläsningar inom GTD-metodiken.

Uppnå stressfri personlig
produktivitet

Den har kallats för företagsledningens bibel och banbrytande, ja helt enkelt ovärderlig för den kunskapsarbetande

människan idag. Boken, Getting Things Done av David Allen, har varit en New York Times bestseller och är såld i

miljontals exemplar världen över. Boken beskriver hur du uppnår personlig effektivitet utan stress. I Sverige kan företag
och privatpersoner ta del av utbildningar och föreläsningar via Managementkonsultbolaget Centigo.

M

etodiken handlar
om hur du kan
uppnå stressfri
personlig produktivitet. En i

jämförelsevis unik
kombination av att kunna öka den personlig effektiviteten och samtidigt som
minska stressen i vardagen. Som samhället ser ut idag, kan det vara avgörande att
människor har förmågan till ett strukturerat förhållningssätt för vad som kommer emot dem, säger Pontus Axelsson,
ansvarig för Centigos utbildningar och

föreläsningar inom GTD-metodiken.

Upplever du stress på sin arbetsplats?
Oklarheter i vad som ska göras? Missar du svara och återkomma? Svämmar
mejlboxen över? Har du svårt att prioritera? Detta är bara några exempel på
vad GTD-metodiken kan hjälpa dig med.
– Många försöker hålla koll på saker
i huvudet, vilket gör att vi blir stressade
och ineffektiva. Metoden är ett grundläg-

gande förhållningssätt till hur vi hanterar
allt det som vi matas med. Det går att
hinna mer, nå bättre resultat och få mer
tid över, genom att arbeta mer organiserat, strukturerat och metodiskt.
Metodiken har två ben: kontroll och perspektiv. När dessa är i balans, upplever
man stressfri produktivitet. ”Vi kallar det

Alla saker som man måste, borde, kanske
ska eller du vill göra, samlas in för att
ha kontroll på dem. Där efter bearbetas
de genom att man fattar tydliga beslut
kring dem. Sedan organiseras de in i ett
system som påminner i rätt tid om vad
som ska göras. Det gäller att gå igenom
sitt system och hålla det uppdaterat och

”den produktiva upplevelsen” berättar
Pontus”. Då man känner sig avslappnad,
är produktiv och får saker gjorda utan
att stressnivån går upp. Metodiken förklaringsmodell har 5 steg för att skapa
kontroll:

ajour. I sista steget utförs aktiviteter med
så litet motstånd som möjligt.
Följer man dessa principer så frigörs även
tankekapacitet, och det blir lättare att
hålla fokus på en sak i taget.

1. Samla in
2. Bearbeta
3. Organisera
4. Gå igenom
5. Utföra

– Våra GTD-certifierade kursledare
håller öppna GTD-kurser, företagsinterna
kurser, workshops samt GTD-föreläsningar. Grundkursen är en heldagskurs
som vi kallar “ GTD Fundamentet”. Där
får man med sig hela metodiken och man

kan börja praktisera GTD i sin vardag.
Man får även god förståelse för ämnet
och kring vilka faktorer som påverkar vår
personliga produktivitet och stress. När
man förstår metodiken och praktiserar
de olika stegen, tänker man till slut inte
på att det är GTD-metodiken man följer.
Resultatet blir att man upplever kontroll
och stressfri produktivitet. Både karriären
och välbefinnandet får en rejäl skjuts!
säger Pontus och ler.

www.personligproduktivitet.se

20 minuters promenad på 3 minuter!
Med Power Plates harmoniska
tredimensionella vibrationer aktiveras
upp till 97% av dina muskler med hjälp av
kroppens naturliga reflexer.
Power Plate stimulerar till 30 - 40
muskelkontraktioner per sekund vilket
gör att du på 3 minuter får samma effekt
på cirkulation och förbränning
som under en 20 - 25 minuters promenad.
Vill du sedan tappa några kilo, omforma
din kropp, bli smidigare, få bättre balans,
stärka ditt skelett, prestera bättre i din
favoritsport eller bara få mer energi och
vara frisk kan träning på Power Plate
också vara vägen dit.
Med en Power Plate hemma eller på
kontoret kan du motverka de negativa
effekterna av fysisk inaktivitet under
arbetsdagen.
Väl dokumenterade effekter på bland
annat Cirkulation, Rörlighet, Stabilitet,
Styrka, Muskeltoning, Förbränning och
Immunförsvar.

Starkare-SmidigarePiggare-Friskare
För priser, information och
beställning
www.powerplatesverige.se/bestall/
Ange rabattkod ”Framtidens
arbetsplats” och få 10% rabatt! Obs!
Kan inte kombineras med andra
erbjudanden. Gäller till 31/12.

Med våra Targeted Vibration
Massageprodukter får du:
• Avslappning och återhämtning för
stela och ömma muskler
• Accelererad uppvärmning och
återhämtning före och efter
prestation
• Förbättrad cirkulation, mjukare
muskler och smidigare bindväv
• Förbättrad rörlighet

Power Plate PULSE
En högkvalitativ, tystgående
massagepistol med
en unik bredd på frekvensomfång

Power Plate Roller
En vibrerande foam roller
med 4 nivåer varav en
pulserande

Power Plate DualSphere
Unik vibrerande peanut med 4
nivåer varav en pulserande.

DAGENS NYA ARBETSÄTT - VILKA KRAV
STÄLLER DET PÅ LEDARSKAPET OCH
ARBETSPLATSEN?

Det nya ledarskapet 2021

Konferens 27 januari digitalt via livestream eller på plats i Stockholm
Just nu pågår världens största ”jobba-hemifrån-test” och digitala arbetssätt sätts verkligen på prov. Vilka konsekvenser
får detta för ledarskapet och vilka nya krav ställer det på dig som chef? Hur får du med dig alla på tåget och hur skapar
du engagemang och resultat trots all osäkerhet?
Varmt välkommen till konferensen som ger dig konkreta verktyg för att hantera nya krav på digitalt ledarskap i en snabbt
föränderlig omvärld!
Boka tidigt erbjudande
Anmäl dig senast 8 januari så får du 1.000 kr i rabatt.
Uppge koden DNL för att få rabatt.

Framtidens kontor och arbetssätt 2021

Konferens 23 mars digitalt via livestream eller på plats i Stockholm
Välkommen till en högaktuell konferens om hur du framgångsrikt leder förändringen till aktivitetsbaserade arbetssätt och
skapar inspirerande och hälsofrämjande kontorsmiljöer som stöttar verksamhetens behov och övergripande mål.
Boka tidigt erbjudande
Anmäl dig senast 8 januari så får du 1.500 kr i rabatt.
Uppge koden FK för att få rabatt.

Läs mer på abilitypartner.se

Vi vet hur du ska möta framtiden.

Industri 4.0 är ett uttryck som många talar om men som få företag verkligen har realiserat. Ett företag
som dock vet hur man drar nytta av digitaliseringen och som ligger i framkanten av utvecklingen är
Orbit One, en av Skandinaviens ledande kontraktstillverkare av elektronik.
Digitaliseringen har förändrat industrin i grunden
Genom digitaliseringen skapas helt nya möjligheter att omvandla data till värdeskapande aktiviteter. Det är en sammanslagning
av den digitala och den fysiska världen. Flexibilitet, ökad produktivitet, högre kvalitet och större möjligheter att uppfylla
kundernas behov är direkt avhängigt av hur man kan hantera ingående data. Orbit One insåg detta tidigt och digitaliseringen
är nu en naturlig del i det strategiska arbetet.
Det krävs en genomtänkt strategi
Det är inga problem att samla in data. Utmaningen består i att samla in rätt data och fördela den på ett sätt som stödjer
verksamheten. Detta kräver i sin tur en genomtänkt strategi för digitaliseringen, en strategi som är kopplat till företagets
övergripande affärsstrategi. Orbit One har satsat stort på att utveckla en sådan strategi för de kommande åren. En tydlig strategi
gör det även möjligt att bryta ned både strategiska och kortsiktiga mål i aktiviteter för arbetsgrupperna som då kan arbeta mer
agilt.
Hur går det till?
All relevant data samlas i Orbit Ones eget datawarehouse och nyckeln till effektivitet är att kunna samköra och utnyttja all
denna data till rapporter, återkoppling, ökad kapacitetsutnyttjande och ständig förbättring. Datan presenteras och används
olika beroende på var i organisationen den används. Det kan vara allt från digitala arbetsinstruktioner med video till traditionell
statistik för uppföljning av resultat. Detta gör att den fysiska världen integreras närmare med Orbit Ones egna data- och
affärssystem. Resultatet är högre effektivitet, större exakthet och snabbare återkoppling.
Orbit One WebDoc Digital dokumentation
När operatören scannar in ordernummer eller serienummer, presenteras
automatiskt aktuella dokument för tillhörande revision på skärmen. Borta
är alla pärmar, skrivna instruktioner, ritningar och pappersdokument.
Allt operatören behöver finns enkelt tillgängligt vid arbetsstationen
och det som visas på skärmen är alltid senaste utgåvan. Här finns
även hjälpmedel som videos med instruktioner för hur till exempel
ett speciellt moment ska utföras.

Dashboards - Nyckeltal i realtid
Våra dashboards visar i realtid de nyckeltal och mätvärden som är viktiga
för att övervaka specifika processer eller en avdelnings prestanda. De
anpassas efter de behov som avdelningen har och kan presenteras i
form av tabeller, diagram och mätare. Realtidsövervakningen minskar
dessutom analystiden och kortar åtgärdstiden
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Publicis Groupe
Fotograf Jason Strong

Tikkurila Stockholm.
Fotograf Jason Strong

Behovsbaserad arkitektur
med människan i centrum
Människors behov, olika synsätt och unika personligheter är prio nummer ett när Spectrum Arkitekter utformar
en plats. Resultatet blir trivsamt, funktionellt och inspirerande.

S

pectrum Arkitekter utformar
utrymmen för människors
vardag – hem, arbetsplatser, hotell och restauranger
– samtliga miljöer där folk
umgås. De tre senare blir alltmer hemlika och rika i sin utformning
och arbete och fritid smälter ihop alltmer, vilket påverkar behoven och därmed
lösningarna.
–Under 2020 har fler än någonsin av
förklarliga skäl börjat jobba mer och
mer hemma. Men de senaste åren, innan
Covid-19, har vi har sett att man jobbar
och umgås i alla nämnda miljöer fast i
olika stor utsträckning. Hotellobbyn används för jobb och arbetsplatser börjar
alltmer likna hem och hotellobbys, med
lounger och sociala ytor, säger Wivian
Eidsaunet på Spectrum Arkitekter.
Oavsett om det handlar om ett hotell, en
restaurang, en arbetsplats eller ett hem, så
ska det vara en plats som uppmuntrar till
nya tankar och idéer, är inspirerande men
också funktionell, som är härlig att vara i.
- Vi gör verklighet av kundernas drömmar och visioner och gör allt i nära samarbete med dem. Här kommer den researchbaserade metodiken in. Vi jobbar alltid
med att ta reda på behov och önskemål
i enkäter, intervjuer och workshops, allt
för att kunna leverera enligt visionen,
berättar Wivian.
Researchen omfattar allt från medlemmar
i ledningsgruppen till de som levererar
i den dagliga operativa verksamheten i

Vi på Spectrum kommer erbjuda olika
lösningar för olika behov och önskemål,
resonerar Wivian.

IVL Svenska miljöinstitutet Göteborg.
Fotograf Jason Strong

organisationen, och används sedan som
en av grundstenarna i projektet.
- Miljön måste stötta leverans och produktivitet, den ska inte vara en hinderbana, understryker Wivian.
Även om det kan vara funktionellt att
jobba hemma påverkar hemarbete psykisk
och fysisk hälsa på olika sätt. Vi jobbar
uppkopplade hela dagarna, har möten
slag i slag, korta luncher och kanske
bortglömda raster. Lägg därtill en inte
helt ergonomisk miljö. Uppsidorna är att
man slipper pendla och får mer egentid.
– Allt detta blir till erfarenheter man
tar med sig när man kommer tillbaka till
kontoret sen. Det kommer att ställa nya
krav på arbetsmiljön på kontoret och på
vad man gör, hur man jobbar och med
vem. Vissa forskare tror att kontoret kom-

mer att bli en social knutpunkt för lärande och möten men att man kommer att
fortsätta göra administration hemma även
när coronakrisern är över, säger Wivian.
Nu, med vaccin på gång, hoppas företagen
liksom hela världen på en ny- start. Men
hur den nya normaliteten blir vet ingen
ännu. En fullgod miljö är nödvändig för
att folk ska kunna prestera och leverera.
Nu har folk inte kommit tillbaka till arbetsplatserna ännu men det krävs planering innan dess.
- Vi får vara ödmjuka med vad vi tror
ska hända framåt och inför att människor
kommer att vilja välja olika. Arbetsplatsen
är alltid viktig ur hälsoaspekt och vi tror
att trygghet kommer att bli viktigare även
på jobbet. Arbetsgivarna kanske kommer
behöva planera lokalerna och miljöerna efter medarbetar- nas behov och inte
bara efter kostnad per kvm per person.

I linje med den nya normaliteten har
Spectrum Arkitekter myntat begreppet
Ekonomi 2.000 (två punkt 000, syftar på
2000 mm) - Ekonomin med människan
i fokus. Trenden med att skrivborden
krympt när man minskat lokalytan per
person i en strävan att pressa kostnaderna
förutspår man nu kommer att vända, till
att människans behov går före ekonomin,
vilket kan symboliseras av att skrivborden
åter blir 2 meter breda. Exempel på anpassningar till den nya verkligheten där
allas behov ryms kan också vara handfat
som inte är på toaletterna så man slipper gå in där, vilket vore bättre ur smittskyddssynpunkt. Ett annat exempel är
mötesrum med bara ståbord, där det inte
märks om någon vill hålla avstånd, jämfört med om alla sitter och någon ställer
sig i hörnet.
– Det är oerhört viktigt att man inte
stigmatiserar någon som kanske behöver vissa förutsättningar för att känna
sig trygg. Vi tror att det nya normala
kommer att rymma fler behov och svara mot olikheter hos individer. Detta är
inte något konstigt för oss eftersom vi
alltid jobbat med att ta fram miljöer för
människans bästa. Vi kommer att behöva
utmana lösningar och vara nyfikna och
innovativa, säger Wivian.
Skribent: Anna Bjärenäs
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Att bedriva ett Grundbulten i CoachCompanions utbildär ICFs (International Coach Federacoachande ledarskap ningar
tion) 11 kärnkompetenser och den patenteär att lyfta fram och att rade Propellermodellen.
Den innebär att man hittar en balans,
ta till vara på kraften och–förmåga
att vara chef, ledare och coach
Ekenberg
Andersson är en fullservicebyrå
i sina &medmänniskor.
och att kunna växla mellan de olika rollerna – de olika propellerbladen – när situatioDetpå
vetsvensk
man på
med inriktning
och internationell
nen kräver det och på så sätt skapa framdrift,
CoachCompanion,
sägerkan
MariaviJonzon, utbildare och marknadsaffärsjuridik.
Genom vår erfarenhet
ansvarig på CoachCompanion.
ett utbildningsföretag
Coachens
främsta redskap är att se mederbjuda Dig och Ditt företag högklassig
och
som fokuserar på människors styrkor och potential, menar
professionell affärsjuridisk rådgivning
i kompmodernt, hållbart hon.– Med ett coachande förhållningssätt
licerade sammanhang.
ledarskap. utgår man från det som är bra och bygger

internationell
fastighetstransaktioner
nå ny självinsikt och svaren inom sig själva,
där man genom samtal supportar individen
att hitta sina styrkor och nå resultat, säger
Maria Jonzon.

närvarande håller hon på att ta sin certifiering.

affärsjuridik
Spara med 10% årsränta

Text: Redaktionen

vidare på det. Som coach har man tillgång till
en mängd verktyg som hjälper människor att

Veronica Almqvist Lundblad jobbar som

verksamhetsansvarig inom äldreomsorgen.
Hon har blivit diplomerad coach genom
CoachCompanion och är just nu i färd med att
gå vidare för att bli certifierad. Ur hennes perspektiv har utbildningen varit en stor succé.
– Jag har fått helt nya glasögon och tillgång till fler redskap som ger mig möjlighet att se hela människan – jag är övertygad
om att det bor en hjälte inom oss alla. Jag har
också insett fördelen med att kunna förstå,
och växla mellan de olika rollerna chef, ledare och coach. Om man bara använder ett av
propellerbladen så blir det inte bra – utbildningen har lärt mig att hitta balansen, säger
hon.
Verktygen har också varit värdefulla i hen-

nes privatliv, menar Veronica Almqvist Lundblad.
– Att vara aktivt lyssnade och se den inneboende kraften i människor är något man har
nytta av i alla situationer, säger hon.
Magdalena Lindhard jobbar till vardags
inom hotellsektorn. För henne var utbildningen hos CoachCompanion ett enkelt val – för

Medlem i ILN – International Lawyers Network –
ett av världens största affärsjuridiska nätverk

Maria
Jonzon
Tel:
08-463

07 50

Magdalena Lindhard

info@ekenbergandersson.se

– Efter många år med samma yrke kände
jag enorma behov för förändring, att utmana
mig själv och få bekräftelse att allt är möjligt.
Viljan att satsa på sig själv, utveckla och höja
mina kompetenser var riktigt stark, säger hon
och fortsätter:
– I mitt jobb som marknadsansvarig
och försäljningsansvarig använder jag det
coachande förhållningssättet med mer öppna
frågor och aktivt lyssnande, än tidigare. Fördelen med det är att jag har mer medvetna kunder och detta ger i sin tur ett större helhetsbegrepp för alla. Det skapar bättre relation, trovärdighet, ökar försäljning och skapar bättre
resultat.

Hon rekommenderar starkt att man går en
utbildning hos CoachCompanion.
– Jag fick inte bara nya kunskaper som jag
tar med mig till arbetsplatsen, jag lärde mig
även mycket om mig själv och fick starkare
självinsikt. Idag ser jag inga hinder framför mig, bara möjligheter. Jag känner enorm
tacksamhet för allt jag har lärt mig så här
långt samt för alla underbara människor jag
mött på vägen, säger Magdalena Lindhard.

Läs mer coachcompanion.se

www.ekenbergandersson.se
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Vi på UpplandsSpar ser fram emot att välkomna dig som kund!

Gör vardagen enklare
och föreningen levande!
www.upplandsspar.se
Ladda ned Sveriges mest använda boendeapp och kom igång direkt!

VIKTIG INFORMATION. UpplandsSpar AB är registrerat hos Finansinspektionen enligt lagen om inlåningsverksamhet (2004:299). Insatta medel används för
finansiering av Bolagets moderbolags, Uppland Kapital ABs, verksamhet. De inlånade medlen ska användas för investeringar i koncernens verksamhet eller
placeras i räntebärande värdepapper. Insatta medel omfattas inte av Lagom om Insättningsgaranti (1995:1571) och kan förloras i händelse av Bolagets
obestånd.
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UpplandsSpar ger dig ett mycket flexibelt sparande till bästa sparränta. Du öppnar
ditt konto enkelt och snabbt genom inloggning med BankID. Det kostar inget att
öppna ett konto. På Sparkontot har du möjlighet att göra obegränsade fria uttag och
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Gör om och gör rätt!

Det är höst 2021. Förhoppningsvis har de allra flesta vaccinerat sig och livet har någorlunda
blivit normalt igen efter pandemin. Men hur ser kontoren ut? Arbetsmiljön? Idag är många
anställda vana vid att jobba på distans, men även om det fungerar bra för ett stort antal så räcker
det inte. Enligt arkitekterna Jenny Öberg, Peter Sahlin och Maria Rudberg, på Reform- en del
av Reflex Arkitekter, så behövs kontoren i fortsättningen också. Men de kommer att behöva
reformeras för det paradigmskifte som vi går igenom. Innovativa kontorslösningar för sociala
möten, framförallt för idégenerering, en stabil arbetskultur och ledarskap är nödvändiga för
företagens framgång och för människors kreativitet och hälsa i framtiden.

V

ia en videoapp i
min laptop, träffar jag Jenny, Peter
och Maria. Vi sitter
alla på varsitt hörn
i världen. På grund
av pandemin är det så vardagen ser ut
för många idag. Det har blivit en vana
att genomföra digitala möten istället
för att gå till kontoret. Leesman Home
Working Survey har nyligen gjort en
undersökning där 150 000 respondenter deltog och ca 80 % tycker att det
fungerar bättre att jobba hemma än på
kontoret. Något Jenny, Peter och Maria
tolkar som att kontoren tidigare inte
har uppfyllt de krav på fokuserat ostört
arbete, samarbetsytor och teknik som
behövs. Jenny utvecklar:
–Kontoren är ofta undermåliga och
saknar rätt funktioner. Vi ser nu möjligheten att ändra på det. Om vi till
exempel fortsätter jobba på distans ett
par dagar per vecka så frigörs yta till
att reformera och optimera kontoren så
att de innehåller alla de funktioner som
krävs. Man ska längta till kontoret för
att det är inspirerande och funktionellt!
Och många behöver vara på kontoret,
dels på grund av rutinen och ledarskapet
på plats, men också för att man kanske
inte kan fokusera hemma eller för att
man vill mötas för att innovera. Många
saknar även det spontana mötet och
mänskliga relationer, och Vi-känslan
är mycket sämre på distans.
Att Jenny blev inredningsarkitekt var
dels, förutom sin kärlek till färg och
form, ett kall att få utforma arbetsmiljöer som människor trivs och mår bra
i. Nu är det viktigare än någonsin. Efter
att ha jobbat i 16 år på Ref lex arkitekter
där Jenny varit partner sedan 2012, har
hon varit djupt involverad under en lång
tid. Jennys fokus är arbetsplatser och
arbetsmiljöer med passionen att hjälpa
och följa kunderna under deras resa.

Jenny Öberg, Maria Rudberg och Peter Sahlin på Reform. Fotograf Andreas Beronius.
–Många kunder hör av sig till oss just
nu, och frågar hur de ska jobba om fem
år. Då krävs det att vi är på tå och hjälper
till att guida genom dessa reformationer.
Just nu handlar det om att tänka strategiskt när vi får förfrågan. Vi arbetar
mycket med att analysera vad pandemin kommer att få för konsekvenser.
Vi använder oss av enkäter, intervjuer,
skisser och tester. Det är en stor skillnad
mot för tio år sedan då f lera av våra
kunder framförallt ville ha en ny fin
inredning. Idag förstår man vikten av
att framtidssäkra sitt lokalbehov och

att snabbt kunna förändra och utveckla
för nya behov och nya arbetssätt. Det
handlar om både ekonomisk och social
hållbarhet.
2018 startade Ref lex Arkitekter inrednings- och ljusstudion Reform, med
fokus på hyresgästerna. Namnet står
för att omforma, förändra och förbättra. Visionen är att hjälpa kunder med
framtida förändringar i arbetssätt, och
lokalanvändning på ett effektivare och
smartare sätt. Jenny, Maria och Peter
leder studion.

Peter Sahlin, partner sedan 2018, har
lång erfarenhet i branschen och har jobbat med arkitektur och inredning sedan
1995. Att leda företag är något som han
tränat i många år, i både med-och motvind. Att fatta rätt beslut varje dag är
alltid en utmaning, speciellt i dessa tider.
– I vårt yrke ser vi hur förutsättningar för staden, bostaden och kontoren
förändras hela tiden. Vi måste konstant
uppdatera kunskapen om människan,
byggnaden, inredningen och samhället. Om inte människan fungerar i våra
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NCCs centrala atriumtrappa fungerar som en mötesplats och uppmuntrar till rörelse.
Bild från Martela, fotograf Jason Strong

Trustly är en av Stockholms Unicorns inom Fintech branschen. Fotograf Jason Strong.

miljöer, då blir det fel och dyrt. Där
kommer lokalen som verktyg och kulturbärare in, och vi guidar våra kunder
genom den processen. Nu är vi troligen
mitt i ett paradigmskifte och om det
blir litet eller stort det återstår att se,
säger Peter.

med är idégenereringen central. Det
gäller att locka till sig de ”smartaste
hjärnorna”, och att locka dessa till
kontoret. Idag handlar mycket om att
kunna identifiera sig med sin arbetsgivare, att kulturen känns rätt och att
man är i ett sammanhang och i en
gemenskap. Man vill tillhöra en grupp
som man identifierar sig med. Det är
ett djupt mänskligt behov. Använd ytan
rätt. Optimera lokalen. Det är därför vi
säger ”gör om och gör rätt!”, förklarar
Maria.

Att vara framåtlutad och alert vid nya
utmaningar är något som Ref lex och
Reform utforskar. Tillsammans har
de lanserat en sajt som är inriktad på
spaningar om vilken roll och funktion
arkitekturen kommer att ha efter pandemin. Även frågor som är centrala i
spaningen är huruvida arkitekturen
kan bidra till att minska smittspridningen på något sätt eller förhindra
risken för nya pandemier.

– När pandemin startade i våras så
bildade vi en grupp för att analysera
allvaret och konsekvenserna. Vi har
samlat våra ref lektioner under www.
Nytidsarkitekterna.se Gruppen består
av personer med olika kompetenser och
bakgrunder för att kunna förstå var staden, kontoret och bostaden är på väg.
Maria Rudberg är arkitekt med lång
erfarenhet av både kontors- och labbprojekt. Maria var med och startade
Ref lex 1999 och har många stora uppdrag för bla läkemedelsbolag i bagaget.
– En del i spaningen om det framtida
arbetssättet är att det kreativa samarbetet halkar efter när vi jobbar på
distans. För de företag som vi arbetar

Enligt Jenny, Peter och Maria är det avgörande att locka tillbaka medarbetarna till kontoret. Det är många företag
som är ute efter samma yrkespersoner,
framförallt inom IT och innovation.

Lokalen, kulturen, stämningen och den
sociala kontexten blir då mycket viktig.
– Vi färdigställer många projekt på
ett år och i tävlingen ” Sveriges snyggaste kontor”, där ca 70 kontor finns
representerade, medverkar Reform i år
med fyra projekt- NCC, Trustly, Reitan
och Paradox Interactive. De representerar bredden av Reforms verksamhet.
Den 10 februari avgörs det och vi är såklart mycket stolta över dessa projekt.
Alla projekt är skapade pre Corona.
Det man kan säga är att dessa företag
är under ständig utveckling. Det blir
inte klart vid inf lytt utan måste hela
tiden förbättras och reformeras, avslutar Jenny.
		Text: Isabelle Ibérer

3 tips

för de som behöver
”göra om och göra rätt”.
Analysera hur distansarbetet
kommer påverka beläggningen
efter pandemin, utnyttja ytorna
som frigörs.
Skapa ytor som enkelt kan
anpassas för samarbete,
projektarbete, agila team etc
Skapa fler små rum för fokuserat
arbete och Teamsmöten

www.reformark.se
Paradox Interactive jobbar bl.a. med rymdspel, och har en egen rymdkommandobrygga. Fotograf Per Kristiansen
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Framtidens arbetsplats

kombinerar meningsfull verksamhet med socialt ansvar
På framtidens arbetsplats är inte bara verksamheten viktig. Det behöver vara en mötesplats mer än bara en arbetsplats, där
människor möts för att utbyta kunskap och erfarenheter.

P

å Stockholm Exergi, energibolaget som ger Stockholmsregionen tillgång
till såväl värme, kyla samt
avfallshantering, är säkerheten A och O. Den stora
andelen anställda, entreprenörer och
konsulter jobbar ute på anläggningarna,
där fysisk arbetsplatssäkerhet är i fokus.
Stockholm Exergi har jobbat hårt de senaste åren på att också entreprenörer och
leverantörer lever upp till de högt ställda
säkerhetskraven. Förutom fysisk arbetsmiljö, läggs mycket vikt vid organisatoriskt och socialt arbetsmiljöarbete. Att
man värnar om varandra är lika viktigt
som den fysiska säkerheten. Inkludering
och mångfald är två av grundpelarna i
löftet till medarbetare, partners och till
samhället.

Anna Leander, HR- & Hållbarhetsdirektör på Stockholm Exergi.

–Vilka vi vill vara som arbetsgivare
handlar om ambition och vårt medarbetarlöfte ”Omvandla din energi till en
hållbar framtid”, men också om att ha
en meningsfull verksamhet. Där är vårt
uppdrag väldigt tydligt - verksamhetens
mål är att bli klimatpositiva redan 2025.
Vi jobbar mycket med lärande inom organisationen för att medarbetarna ska
kunna föra denna berättelse framåt. Vårt
arbete berör över en miljon människor
varje dag och världen på sikt. Stockholm
Exergi verkar som lokal hjälte och global förebild i vår kategori och vi driver
verkligen utvecklingen framåt tack vare
energin hos våra medarbetare, berättar
Anna Leander, HR- & Hållbarhetsdirektör
på Stockholm Exergi.

måste se till att få fler kvinnliga sökande
och hela tiden arbeta med kompetensbaserade och medvetna beslut vid tillsättningar. Som ett led i att säkerställa
intresset för branschen erbjuder vi bland
annat kvinnliga ingenjörsstudenter en
kvinnlig mentor. Vårt kompetensbaserade rekryteringssätt hjälper oss också att
rekrytera mångfald generellt, säger Anna.

Fokuset på medarbetarna märks även i
bolagets reklamkampanjer. För Stockholm Exergi är det viktigt att visa upp sina
medarbetare, de som faktiskt gör jobbet.
Därför har de valt att använda medarbetare i sina kampanjer för att berätta om
några av de viktiga saker som bolaget
gör för Stockholm och för miljön, vilket
har varit effektivt och ytterligare ökat
medarbetarnas engagemang och stolthet.
Social hållbarhet är viktigt för Stockholm
Exergi och strategin har flera perspektiv.
Det första är mångfald, vilket handlar om
att öka antalet kvinnor på företaget och
i branschen.

–Vi har valt att hjälpa dessa ungdomar
in på arbetsmarknaden och ge dem deras
första rad på Cv:t. Vi tycker att detta är
viktigt och märker också att det är viktigt för våra kunder att vi tar detta sociala ansvar. Vi är också engagerade som
klasscoacher i My Dream Now, är med
i Integrationspakten i Stockholm och i
Jobbspåret. Utöver det utbildar vi alla
medarbetare i social inkludering, så vi
gör ganska mycket berättar Anna.

–Vi följer upp antalet kvinnor i nyrekryteringar på helårsbasis och där följer
vi vår trend, med 20 procent kvinnor i
bolaget. Det intressanta är att dessa 20
procent avspeglas såväl i nyanställningar
som ansökningar. Nyckeln framåt att vi

Den andra delen är det sociala ansvaret.
Här samarbetar Stockholm Exergi med
Stockholms stad genom att ta in ”Uppvärmningsjobbare” i en praktikliknande
anställningsform. Det är personer som
står långt ifrån arbetsmarknaden och
har haft svårt att få sitt första jobb som
prioriteras.

Utmaningen detta speciella pandemi-år
har varit att å ena sidan möta behoven
från de medarbetare som jobbat på distans. Å andra sidan kanske de inte har en
optimal arbetsmiljö hemma och måste
arbeta i våra anläggningar för att upprätthålla vår samhällsviktiga verksamhet.
De behöver då kunna arbeta och ta sig
till och från arbetsplatsen på ett säkert
sätt och inte behöva vara oroade för att

smittas. Det krävs en hel del för att kunna
förstå hur man skapar meningsfullhet,
handlingsutrymme, förtroende och tillit
i en sådan situation.
–Som arbetsgivare måste man vara
flexibel, anpassningsbar och transparent
med de beslut man tar. Det kan innebära
att också erkänna när man har fel. Just nu
är vi i en situation som vi inte har upplevt
tidigare och därför inte har erfarenhet
av. Här lär vi oss mycket som vi tar med
oss även framöver. Och liksom många
andra organisationer har det handlat om
att fatta beslut i rätt tid. Detta har generellt stärkt och utvecklat vårt ledarskap
i organisationen.
På sikt vill vi också skapa en plats där
staden kan mötas i ett hållbarhetsperspektiv - ett campus för fler än bara våra
medarbetare, där man byter kunskap och
erfarenheter, så det blir intressant för
människor att gå till en fysisk plats efter
pandemin. Inte bara en arbetsplats utan
en mötesplats helt enkelt, avslutar Anna.
Skribent: Anna Bjärenäs

www.stockholmexergi.se

Många upplever en större balans i tarmfloran
och långsiktig hjälp med magproblem när
man inkluderar mjölksyrebakterier i sin kost.
Merparten av dagens hälsoproblem har sitt ursprung i dålig tarmflora. Modern kost, stress och
miljöfaktorer kan försämra miljön för tarmens gynn-samma bakterier. Man har sett att kosttillskott
med mjölksyrebakterier kan bidra till att balansera tarmfloran, vilket hjälper många som tidigare
haft långvariga magproblem.
– Jag hade stora problem
med IBS i flera årtionden. Det
spelade ingen roll vad jag åt,
allt bara passerade rakt igenom
kroppen. 1998, i samband
med att jag började jobba i
hälsokostbranschen, provade jag
många olika typer av probiotika
som ska ha en gynnsam effekt
på magen men inget hjälpte mig,
säger Yvette Selinder.
För fem år sedan testade
hon Probioform, en flytande
mjölksyredryck med ett
naturligt brett spektrum av
mjölksyrebakterier, på en stor
hälsomässa. Yvette var först skeptisk
eftersom inga andra preparat
hjälpt henne att få en mer stabil
matsmältning.

Stig Levin

Mjölksyrebakterier gjorde att
IBS-besvären försvann
– Jag köpte med mig en dunk
från mässan och testade det. Jag
märkte relativt fort att jag kände
mig bättre och redan efter ett
par veckor var mina magbesvär
i stort sett borta. Det som främst
skiljer Probioform från andra
probiotiska kosttillskott är att
det innehåller levande mikrober,
bakterier och enzymer, vilket
gör det betydligt mer effektivt
än produkter som baseras
på frystorkad probiotika. När
jag konsumerat halva dunken
upptäckte jag att jag inte hade
behövt tänka på magen på flera
dagar. Det var en härlig känsla
eftersom min IBS tidigare i mångt
och mycket styrt min tillvaro,
säger Yvette Selinder.

Mjölksyrebakterier ger
långsiktig hjälp
– Jag har haft problem med
min mage sedan jag var barn,
vilket förstås orsakat mycket
besvär under hela mitt liv. När
jag provade Probioform kände
jag redan efter tre till fyra dagar
att bakteriefloran i min mage
balanserats, vilket ökade mitt
välbefinnande dramatiskt.
Probioform gjorde att mina
magproblem försvann helt, säger
Stig Levin.

När magen var i balans upplevde
Yvette att hon sov bättre och
samtidigt kunde hantera stress
betydligt bättre.
– Jag har fortsatt med Probioform
sedan dess och har i dagsläget
i stort sett inga magproblem
alls. Magen begränsar inte
längre min tillvaro, vilket förstås
känns jättebra. Nu jobbar jag i
hälsokostbutik och träffar många
kunder med magproblem.
Jag brukar rekommendera
Probioform och många av dem
har blivit hjälpt av det. Hemma
har jag alltid en dunk Probioform
stående på köksbänken. Även
mina barn uppskattar produkten
och använder den när de känner
sig oroliga i magen, säger Yvette
Selinder.

Han betraktar en frisk mage och
tarm som en av nyckelfaktorerna
för människors hälsa och
anser att naturläkemedel är
det rätta valet för den som lider
av någon form av mag- och
tarmproblematik.
– Det är naturläkemedel som
kan göra verklig skillnad
för att långsiktigt reglera
bakteriebalansen i magen och
tarmen. Det finns ett starkt
samband mellan probiotika

Finns på hälsokraft och välsorterade hälsokostbutiker.
På nätet: www.minhalsobutik.se www.clearlife.se

Yvette Selinder

och tarmhälsa. Genom att mata
tarmarna med mjölksyrebakterier
aktiverar vi dem på ett sunt sätt,
med en bakterieflora som gynnar
tarmen. Många människor
har samma eller liknande
problematik som jag haft utan att
känna till det viktiga sambandet
mellan probiotika och maghälsa. Jag är
övertygad om att Probioform kan
hjälpa många fler människor till
ett aktivt liv med god livskvalitet,
säger Stig Levin.
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Reducera smittspridning med
banbrytande och säker teknik
•
•
•
•
•

Har i oberoende studier bevisats eliminera 99,99% av virus i luft
Den patenterade Teknologin NanoStrike® tar bort coronavirus, influensavirus,
bakterier, mögelsporer, partiklar, VOC, odörer och miljöföroreningar
Teknologin är helt säker för människa och miljö
Inget underhåll och mer än 5 års livslängd med oförändrad prestanda
CE-certifierad medicinsk utrustning

Lämpligt för kontor, mötesrum, kliniker, tandläkare,
salonger, butiker, hotell, kursgårdar, gym, omklädningsrum,
förskolor, skolor, kulturscener, restauranger och hemmamiljöer

Novaerus hjälper idag hundratals sjukhus, vårdinrättningar,
skolor och företag runt om i världen att infektionskontrollera
och partikelreducera sina verksamheter
100 mm

novaerus.se
HÖGST

HÖGSTA KREDITVÄRDIGHET

Läs mer om Novaerus unika teknik på

Företagsnamn

Företagsnamn AB
555555-1234 | ÅÅÅÅ-MM-DD

Företagsnamn

100 mm

GOD KREDITVÄRDIGHET

Företagsnamn AB
555555-1234 | ÅÅÅÅ-MM-DD
HÖGSTA KREDITVÄRDIGHET

Företagsnamn

Företagsnamn AB
555555-1234 | ÅÅÅÅ-MM-DD

HÖGST
5

KREDITVÄRDIG

100 mm
GOD KREDITVÄRDIGHET
Företagsnamn AB
Företagsnamn AB
555555-1234 | ÅÅÅÅ-MM-DD
HÖGSTA KREDITV

555555-1234 | ÅÅÅÅ-MM-DD

HÖGSTA KREDITVÄRDIGHET

Stiftelsen Silviahemmet

Företagsnamn AB
555555-1234 | ÅÅÅÅ-MM-DD

KREDITVÄRDIG
HÖGSTA KREDITVÄRDIGHET
GOD KREDITVÄRDIGHET
Företagsnamn AB

Utbildning för livskvalitet
Företagsnamn AB
Exempel På Det 555555-1234
Jättelånga | ÅÅÅÅ-MM-DD
555555-1234 | ÅÅÅÅ-MM-DD
HÖGSTA
Företagsnamnet AB
555555-1234 | ÅÅÅÅ-MM-DD

KREDITVÄRDIG

Företagsnamn AB
HÖGSTA KREDITVÄRDIGHET

555555-1234 | ÅÅÅÅ-MM-DD

Exempel På Det Jättelånga

Företagsnamnet AB
HÖGSTA KREDITVÄRDIGHET

555555-1234 | ÅÅÅÅ-MM-DD

Företagsnamn AB
555555-1234 | ÅÅÅÅ-MM-DD

HÖGSTA KREDITV
E

HÖGSTA KREDITVÄRDIGHE

HÖGSTA KREDITVÄRDIGHET

Exempel På Det Jättelånga
Företagsnamnet AB
555555-1234 | ÅÅÅÅ-MM-DD

Företagsnamn AB
555555-1234 | ÅÅÅÅ-MM-DD
HÖGSTA KREDITVÄRDIGHET

GOD KREDITVÄRDIGHET

HÖGST

E

Företagsnamn AB
555555-1234 | ÅÅÅÅ-MM-DD

Företagsnamn AB
555555-1234 | ÅÅÅÅ-MM-DD
GOD KREDITVÄRDIGHET

GOD KREDITVÄRDIGHET

Företagsnamn AB
Företagsnamn AB
555555-1234 | ÅÅÅÅ-MM-DD
555555-1234 | ÅÅÅÅ-MM-DD

KREDITVÄRDIG

KREDITVÄRDIG

Företagsnamn AB
FöretagsnamnKREDITVÄRDIG
AB
555555-1234 | ÅÅÅÅ-MM-DD
555555-1234 | ÅÅÅÅ-MM-DD
Företagsnamn AB

555555-1234 | ÅÅÅÅ-MM-DD

HÖGSTA KREDITVÄRDIGHET
Exempel På Det Jättelånga
Företagsnamnet AB
555555-1234 | ÅÅÅÅ-MM-DD

HÖGSTA KREDITVÄRDIGHET
HÖGSTA KREDITVÄRDIGHET

Exempel På Det Jättelånga
Exempel På Det Jättelånga
AB
Företagsnamnet Företagsnamnet
AB
555555-1234 | ÅÅÅÅ-MM-DD
555555-1234 | ÅÅÅÅ-MM-DD
När situationen uppstår där företagsnamnet ej får plats på
två rader önskar vi en punktförminskning i förhållande till
satt bredd av namn, org.nr och datum.

När situationen uppstår där företagsnamnet ej får plats på
två rader önskar vi en punktförminskning i förhållande till

satt företagsnamnet
bredd av namn, org.nr
datum.på
När situationen uppstår där
ej och
får plats
två rader önskar vi en punktförminskning i förhållande till
satt bredd av namn, org.nr och datum.

Exempel På Det Jättelånga
Företagsnamnet AB
555555-1234 | ÅÅÅÅ-MM-DD

Läs mer på UC.se eller ring oss på 08-670 90 00

H.M. Drottningen delade ut Silviahemmets
certifikat nr 100 till Lotsens vård- och omsorgsboende i Nynäshamn i februari 2020.

SILVIAHEMSCERTIFIERING OCH KURSER I DEMENSKUNSKAP
KONTAKTA OSS INFO@SILVIAHEMMET.SE | WWW.SILVIAHEMMET.SE

xt.
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Tillit, stolthet och kamratskap
driver lönsamheten
Med utgångspunkt i åratal av empiriska studier stöttar Great Place to Work organisationer i att identifiera och utveckla
företagskulturen så att den driver verksamheten i rätt riktning. Resultatet blir högre lönsamhet och engagerade
medarbetare som trivs, mår bra och presterar bättre.

G

reat Place to Work
mäter, utvecklar och
certifierar riktigt bra
arbetsplatser. I dagens
hårda konkurrens om
kompetensen är en certifiering ett utmärkt sätt att attrahera och
behålla personal, samtidigt som det visat
sig påverka lönsamheten positivt.
Det började på 80-talet i San Francisco, då en journalist mötte en organisationskonsult som tillsammans ansåg
att medarbetarnas engagemang är den
viktigaste tillgång en organisation har.
Tillsammans skrev de böcker och kartlade organisationer i stora empiriska studier. De sökte svaret på varför det finns
så många dåliga arbetsplatser, vad som
kännetecknar bra arbetsplatser och vad
som saknas på dåliga arbetsplatser. Studierna visade att tillit och förtroende för
hur organisationen drivs och utvecklas
är en viktig nyckelfaktor. 1997 fick de i
uppdrag av Fortune Magazine att ur sitt
stora dataunderlag göra en ranking av de
organisationer som är riktigt bra. Detta
var startskottet för den första listan på
de 100 bästa arbetsplatserna.
Med åren har en bra placering på Great
Place to Works topplistor blivit ett
sätt för företag att differentiera sig.
Att kvantifiera hur bra arbetsplatsen
är har fått stort genomslag då det ger
företagsledningen en möjlighet att mäta,
jämföra och utveckla företagskulturen
i rätt riktning utifrån resultaten i
analyserna.
– Resultatet används för att förbättra
verksamheten men också för att jämföra
sig med andra företag och för att visa
upp för medarbetare, jobbsökande och
kunder, säger Maria Grudén som är vd
på Great Place to Work i Sverige.
Great Place to Work finns nu i 90 länder
världen över, däribland i Sverige, och utför varje år medarbetarundersökningar
av 11,5 miljoner medarbetare från över
10 000 organisationer.
– Vi mäter arbetsplatser utifrån två parametrar; först tar vi reda på hur medarbetarna upplever sin organisation genom
en medarbetarundersökning och sedan
låter vi organisationen redogöra för hur
de jobbar med att bygga sin kultur inom
allt från rekrytering och introduktion
till uppmärksamhet och kommunikation.
Utifrån detta kan vi se hur medarbetarna
faktiskt upplever de initiativ som sker
från ledningshåll, om det finns ett glapp

ha en löpande dialog, att det finns forum
där de anställda kan föra fram åsikter,
att det finns ett levande ledarskap, att
ledarna vet hur medarbetarna mår och
att de vet hur de ska kunna göra det bästa
framåt är fundamentalt. Ledarskapet är
viktigt, att ledarna agerar som en förebild i organisationen och förmedlar organisationens värderingar är jätteviktigt.
Likvärdig behandling oavsett roll är en
annan hörnsten. Vi pratar mycket om
likvärdighet, ska ledningen kommunicera
med alla medarbetare så ska det gälla alla
grupper, understryker Maria.
För att kunna driva en sund utveckling på
arbetsplatsen gäller det att organisationen
tar vara på engagemanget hos medarbetarna så att de kan trivas och utvecklas
i sina roller. Företag måste veta vart de
är på väg med sina medarbetare och ha
en People Plan.

Maria Grudén, vd
på Great Place to Work i Sverige

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

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

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

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

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

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

– Det måste finnas en strategi när det
kommer till vilken kompetens organisationen ska bygga upp, hur det ska göras
och vilken kultur som ska råda. Utan en
konkret plan kommer organisationskulturen att bli som den blir, då utvecklas den
i sin egen riktning, säger Maria.
Organisationer som vill förbättra sin
verksamhet har mycket att vinna på att
ta reda på hur medarbetarna uppfattar
den befintliga organisationskulturen med
hjälp av Great Place to Works undersöknings- och certifieringsmetod. Med den
får ledningen en tydlig bild över vad som
behöver förändras och kan påbörja arbetet med att bygga en lönsammare organisation där medarbetare känner tillit,
stolthet och kamratskap.
Skribent: Anna Bjärenäs
www.greatplacetowork.se
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En stark företagskultur är
nyckeln till framgång för
succérestaurangerna

Olivia har sedan 2006 erbjudit nordbor en genväg till Italien, via smaklökarna.
Med stora satsningar på såväl råvaror som företagskultur, humankapital, design och atmosfär har man med
framgång lyckats expandera konceptet över landsgränserna.

O

livia har sedan start riktat sig främst till
kvinnor från 25 och uppåt och har lyckats
etablera sig som en kvalitetsrestaurang för
yngre människor. Konceptet bjuder på autentisk italiensk mat tillagad av högklassiga
råvaror utifrån genuina recept. Av de 98
procent av gästerna som säger att de vill komma tillbaka efter
ett besök hos Olivia pekar 80 procent på just kvaliteten på
maten och atmosfären i restaurangerna som huvudsakliga skäl.
– Vi har också hyggliga priser, det ska vara ett enkelt beslut
att komma in på Olivia och äta och dricka gott för ett humant
pris, men det går även att göra restaurangbesöket till en större
upplevelse. Våra kunder älskar förutom maten även designen
och servicen, som naturligtvis hjälper till att skapa atmosfären,
menar Hans Petter Hauge, CEO Olivia Restauranter.
Expansionen sedan den första restaurangen slog upp portarna
2006, till tre restauranger tio år senare och nu 2020 snart 10
restauranger, varav en är en ”Grab and Go, kan bara beskrivas
som en framgång. Man har följt en tvådelad strategi, där man
genom bra drift och feedback från medarbetare och kunder
kunnat uppnå en bärkraftig tillväxt i Norden.
Medarbetarna står i fokus i den starka företagskultur som
skapats på Olivia. I ett samarbete med Great Place to Work
försäkrar man sig om att på ett målmedvetet och strukturerat
sätt ta vara på den tillgång medarbetarna är och att förmedla
kulturen på ett tydligt sätt till nya medarbetare.
- Olivia ska vara det bästa stället att jobba. Vi är moderna,
jobbar mycket med bekräftelse, engagemang, transparens,
modern teknologi och en tydlig värdegrund. Man ska tycka om
att jobba hos oss och vara stolt över sitt jobb. Vi är måna om
att bevara och utveckla den starka kulturen som är grunden
i Olivias verksamhet. Detta upplever såväl medarbetare som
gäster, det ena går inte utan det andra, nöjda medarbetare ger
nöjda gäster, menar Hans Petter.
Samarbetet med Great Place to Work innebär att man mäter
temperaturen på företaget varje år och får klara besked om
hur medarbetarna upplever sitt jobb på Olivia.
– Vi har förbättrats varje år i resultaten från undersökningen. Olivia är en arbetsplats där man får utvecklas, kan känna
sig trygg, blir engagerad, där vi satsar på medarbetarna.Vi
har nu runt 700 anställda, vilket ger oss ett stort ansvar som
arbetsgivare, säger Hans Petter.
Bolaget lägger stor vikt vid medarbetarnas trivsel och välbefinnande. Redan från start ska man komma in i vettig utbildning, som sedan följs av uppföljning och ytterligare utveckling
kontinuerligt.
- Vi pratar mycket kultur och lever kulturen som är en del
av vår utveckling. Vi fortsätter att växa. Nästa öppning blir i
Stockholm, på Medborgarplatsen, där vi öppnar i oktober och
kommer att ha såväl ute- som inomhusservering. Vi anställer
nya människor hela tiden och då är en stark profil väldigt viktigt. Det är motorn i att vi kan fortsätta vara Olivia även om

vi kommer till nya länder och med ny personal, säger Hans Petter.
Inom organisationen finns 130 ledare på olika nivåer, som i princip
alla har kommit upp inom organisationen. På Olivia är man inte
rädda för att låta medarbetarna pröva sina vingar i nya roller.
- Det är viktigt att de anställda kan växa och få en karriär inom
bolaget, många får sin första ledarerfarenhet hos oss. Vi kan erbjuda det eftersom vi växer och ständigt skapar nya roller, säger
Hans Petter.
Coronasituationen har varit tuff för restaurangbranschen, men
även här har företagskulturen och samhörigheten spelat en viktig
roll och fått medarbetarna på Olivia att hålla modet uppe.
- Vi har kommunicerat med våra anställda varje dag under
Coronaperioden, även de som inte har haft jobb under tiden. Vi
har varit öppna med vad vi gör och vad vi kan lova och inte. Nu
har vi åter öppnad alla våra restauranger i Norge och Sverige efter
karantänen och har inte mist en enda ur personalen, säger Hans
Petter stolt.

www.facebook.com/oliviaavenyn/
oliviarestauranger

www.oliviarestauranger.se
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Innovativa arkitekter
med fokus på hållbarhet

Att förändra en trög bransch är inte enkelt, men det finns aktörer som lyckas vara innovativa vad gäller såväl process
som byggmaterial och på så vis tar oss steget närmare ett hållbart samhälle.

W

itte Sundell arbetar med en bredd av
uppdrag från stadsplanering, bostäder
och skolor till äldreboenden, församlingshem och kyrkor.
Hållbar utveckling, både socialt och
miljömässigt står högt upp på agendan.
Kontoret arbetar inom tre kompetensfält:
nyproduktion bostäder och stadsbyggnad, samhällsfastigheter & kontor samt
ombyggnad & fastighetsförädling.
Företaget har också lyckats få Gasellutmärkelsen tre år i rad - ett kvitto på att
man satsar helhjärtat på utveckling.
- I grunden är vi ett innovationsdrivet företag som är övertygade om att
vi kan påverka förf lyttningen mot ett
hållbart samhälle. Detta främst genom
hållbart byggande och byggande i trä i
en annars ganska traditionell bransch.
Träbyggande har varit ett stort fokus för
oss de senaste åren och även att återbruka material, att kunna visa på värden i
redan använda byggmaterial som får en
ny historia, säger Ludvig Witte, grundare
till Witte Sundell.
- Vi är aktiva i Centrum för Cirkulärt Byggande, ett nätverk där vi varit
med och utvecklat hur man jobbar med
återbruk och cirkulärt byggande. Vi kan
redogöra för hur mycket CO2 man sparar
genom att inte riva en befintlig stomme

eller återanvända andra byggnadsdelar.
Att visa för beställare och hyresgäster
vilka miljöbesparingar det går att göra i
ton CO2 blir väldigt tydligt, säger Nanna.
Vallastaden är ett projekt som är ett
gott exempel på hur innovativa Witte
Sundell faktiskt är. Kommunen ville ha
ett nyskapande område och premierade
innovativt byggande, lågenergihus, social
hållbarhet och trämaterial. Resultatet
och Witte Sundells bidrag till området
blev Kv Integrationen - ett fyravånings
bostadshus i massivträ som uppfördes till
bomässan i Vallastaden 2017. Klimatpåverkan både i byggskedet och under hela
dess livslängd har hållits till ett minimum och byggnaden är projekterad som
passivhus. Utvändigt som invändigt är
huset annorlunda. Utvändigt sticker det
ut med sin ornamenterade träfasad och
sedumtak med gemensamma odlingsytor
och invändigt med sin takhöjd på nära
4 meter i de yteffektiva lägenheterna
med loft.
- Det ger en härlig känsla att vara i
ett hus helt byggt i trä där vi kombinerat
en bra boendemiljö med hållbarhet. Ett
fyravåningshus helt i trä är något alldeles speciellt och ger småstadskaraktär åt
Vallastaden, säger Ludvig.
Att bygga stadsmiljöer i trä har varit mer
eller mindre förbjudet under modern tid,

då bränder historiskt sett helt ödelagt
f lera städer i Sverige. Nu har byggtekniken dock hunnit ikapp och det är möjligt
att klara de högt ställda brandkrav som
finns, även för träbyggnader. Flerbostadshus i massivträ börjar nu bli allt
vanligare bland planerade projekt men
till bomässan 2017 var det fortfarande
relativt outforskat.
- I och med att f lerbostadshus i trä är
ett nytt inslag i storstäderna ger detta
nu möjlighet till en helt ny estetik. En
träfasad har ett helt annat uttryck än
betongfasader, säger Nanna.

redan från början så vi kunde få input
och kunskap från dem. Huset var perfekt
som testprojekt för denna nya typ av
hus och typ av lägenheter, säger Ludvig.
Att man har ett långsiktigt helhetsperspektiv och ett intresse för både ombyggnad och nyproduktion gör Witte
Sundell till en hållbar innovatör. Man
bygger såväl för att det ska passa den
moderna människan av idag med stort
miljöfokus, som för att husen ska hålla
i f lera hundra år.
Skribent: Anna Bjärenäs

För Witte Sundell var projektet i Vallastaden ett ypperligt tillfälle att experimentera och utforska vad ett f lerbostadshus i trä skulle ha för karaktär och
själ. I projektet tog man en annorlunda
roll mot vad arkitektens roll traditionellt
innebär i Sverige.
- Markanvisningen fick vi tillsammans med en lokal bostadsbyggare, vilket
gjorde att vi kunde styra beslut som togs
om huset och vara med och bestämma
hur det skulle utvecklas, mer i linje med
arkitektens roll i övriga Europa, där man
har ett helhetsansvar och mer av en projektledarroll. Vi kunde prioritera det vi
tyckte var viktigt och innovationsdelen
har varit större i det här projektet. Vi
hade exempelvis med träleverantören

www.wittesundell.se

@welcometoalma

Members’ club and co-working for creatives,
entrepreneurs and artists. For more information
and to apply for membership visit thisisalma.com
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Källsortera snyggt!
På framtidens arbetsplats tar man vara på resurserna.

I stort sett allt avfall kan återvinnas och i framtiden kommer avfall i allt större utsträckning att betraktas som resurser.
Redan nu finns smarta lösningar för källsortering till arbetsplatsen som ligger helt i linje med den utvecklingen.

I

framtiden kommer mer eller
mindre allt vårt avfall att betraktas som resurser. Det som
redan idag är verklighet i utvecklingsländer kommer att bli
verklighet även i industrialiserade länder. Avfall förutspås få ett ökat
värde i framtiden.
- För att minska utvinningen av nya
material i en strävan att värna om jordens resurser kommer företag att påföras högre utvinningsskatter framöver. Då

får begagnat, exempelvis plast och andra
återvinningsbara material, ett högre värde. Istället för att bränna upp eller slänga
måste vi ta hand om och återanvända
resurserna i stor skala, säger Christian
Gustafsson, delägare till Lundqvist Inredningar AB.
Lundqvist Inredningar har historiskt jobbat med behovsoptimerad förvaring för
kontorsmiljö under 80 år. Källsortering
har man hållit på med i drygt 20 år. Tidigare återvanns endast papper, men nu
finns källsorteringslösningar för plast,
glas, metall, ljuskällor, matavfall, kartong,
tidningar, kontorspapper, samt sekretesspapper. Från Lundqvists sida ser man att
kontorsavfallet totalt sett har ökat med
åren, mycket på grund av att folk köper
med sig mat och dryck till sin arbetsplats.
Även internethandeln påverkar företags
avfallsmängder. Idag behöver man kunna
sortera matavfall separat för att lämna in
det till biogasanläggningar. För att detta
ska fungera och inte bli en sanitär olägenhet krävs bra och funktionella kärl
och skåp att hantera avfallet i.

- Vi kan erbjuda alla olika typer av
avfallsfraktioner så att källsorteringen
fungerar på ett bra sätt på arbetsplatsen.
Vi har redan idag krav på oss att delvis
källsortera vårt avfall och detta kommer
vi att se mer av. Många företag upplever
dock detta som en belastning då det tar
tid från medarbetarna. Då är det viktigt
att man har en effektiv funktion för detta,
att medarbetarna slipper ta omvägar till
ett särskilt rum för detta. På framtidens
arbetsplatser och kontor ska källsorteringen vara central och finnas där man
ofta befinner sig, i pentry eller entrén.
Varje minut man sparar är pengar och
har man många anställda blir det mycket
pengar, säger Christian.
Källsortering är ingen belastning om man
har bra förvaring att jobba med. Många
anställda upplever det som positivt att
kunna leva miljövänligt även på jobbet,
eftersom de källsorterar i hemmet. Företag får också en positiv image om de kan
visa upp en miljöprofil inför besökande,
något som visar på ett medvetet miljöoch kvalitetsarbete.

Tanken med Lundqvist Waste-serien är att
inspirera, underlätta och uppmuntra till
källsortering. Fler och fler inser vikten av
att sortera sina sopor och Lundqvist kan
erbjuda snygga och hållbara möbler för
att dölja fula plastkärl eller sopsäcksställ.
Lundqvist anlitar industridesigners och
formgivare för att ta fram nya designer.
Företag som har speciella krav kan även
få dessa tillgodosedda och ofta tillverkar
man projektspecifik design på förfrågan.
Det går att källsortera snyggt, oavsett om
man är ett stort eller litet företag.
- Stora företag satsar på källsortering men vi vill även att mindre företag
ska kunna göra detta. Det är viktigt att
källsorteringen passar in med övrig inredning så det blir en enhetlig design. Därför
erbjuder vi alltid valfritt val av färg, faner eller laminat. Vi har även kompletta
lösningar för alla storlekar på företag,
oavsett behov, avslutar Christian.

VILL DU BO
NÄRA NATUREN?
Försäljningen av Brf Kvarteret Tallbacken i Gustavsberg pågår nu.
Kvarteret Tallbacken erbjuder ett tryggt, varmt och välkomnande
boende, genomtänkt in i minsta detalj. I den första etappen bygger vi
49 lägenheter i varierande storlekar och planlösningar fördelade på två
hus. Samtliga lägenheter har balkong eller uteplats. Parkeringar och en
fin utemiljö för lek och umgänge finns. Gustavsbergs Centrum med dess
bekvämligheter är bara ett stenkast bort och om du behöver, pendlar du
enkelt in till stan. Hamnen och havet ligger nära och bjuder in till både
bad och båtliv.
På grund av Folkhälsomyndighetens rekommendationer har vi för
närvarande inga informationsmöten. Men vår mäklare Helen på Bjurfors
Värmdö träffar er gärna enskilt för att informera er om projektet och
svara på era frågor.
Kontakta Helen på 070 – 782 00 93 eller helen.jelbe@bjurfors.se

www.hokerumbygg.se/kvarterettallbacken

Tallbacken ligger bara 22 km
från Stockholms centrum.
Området är känt för sina vackra
naturomgivningar med
närhet till vatten.

I Gustavsbergs centrum, som ligger
på ca 700 m gångavstånd eller
900 m bilväg, finns affärer, bank,
apotek, frisörer, café och
restauranger.

På Värmdö i Gustavsberg är det
lätt att skapa sig en aktiv fritid.
Här finns ett fantastiskt utbud av
motionsspår, elljusspår och
vandringsleder.

Skapa din egen stil, färgsätt,
välj golv, inred kök och badrum, så
du får din lägenhet precis som du
själv vill ha den.
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Unika givare är nyckeln
Endast med unika givare kan en liten svensk firma med 46 års erfarenhet av
automationsmarknaden erbjuda något för fastighet och medicin,
men det gäller att vara först och unik.

A

tt effektivisera och automatisera produktionen är för många företag ständigt aktuellt.
Det går att förbättra
kvalitet och effektivisera på många nivåer, ner i minsta lilla
detalj. Givare är en sådan detalj. Ofta
blir givare tyvärr en prisfråga. Företaget
Hemomatik jobbar istället med en konkurrenskraftig relation mellan kvalitet
och pris.
Hemomatik startade sin bana inom automation för 47 år sedan. För 45 år sedan
var man först i världen med cylindergivare och levererade 100.000-tals av dessa
till Mecman och Atlas Copco, samt finska
Pimatic. Kuriöst nog skedde leveransen
Mini kamera för
Projekt medicin
och inspektion.
PICORAMED.

Produktion Östhammar

Konstruktion och
lager Länna

av givarna i bärkassar från matbutiken
OBS. Idag omsätter företaget 55 miljoner
SEK på sin försäljning av givare, varav
hälften kommer från egen produktion i
fabriken i Östhammar.
- Vi samarbetar endast med originaltillverkare som bland annat levererar ”Brand
Label” till ett tiotal kända varumärken.
Vi jobbar globalt och levererar många
givare med kundens artikelnummer. Vi
har kanske Skandinaviens största lager
av normgivare och av givare som klarar 3 gånger norm. I tider där AI, IoT
och Industri 4.0 är hetare buzz words
än automation har Hemomatik ändå
lyckats växa och stå emot konkurrensen
från bland annat asiatiska företag. Före-

tagets främsta marknad finns i Sverige
och Skandinavien, men på senare år har
man även expanderat försäljningen på
den asiatiska marknaden.
- Marknaden förändras snabbt och
min personliga uppfattning är att världen
inte behöver mer produkter. Automation
blir en krympande marknad. Se bara hur
det gått med Mecman som blev Bosch
Rexroth som blev Aventics och försvann
från Sverige eller Atlas Copco som blev
Monsun Tison som blev Parker och försvann från Svenska marknaden. Vårt mål
är inte att höja omsättningen per år, utan
att omsätta samma 50 miljoner, men på
ett kvartal. Tid är en bättre värdebarometer än pengar. Vi har inga säljare bara

tekniker och service, det tycker vi visar att
unika produkter marknadsför sig själva,
säger Erik Moebius, en av grundarna till
Hemomatik AB.
Hemomatik gör bland annat allt-i-ett-givaren HM-AM1000, med MEMS-teknik
som mäter luftflöde, temperatur och relativ luftfuktighet är speciellt lämplig för att
kontrollera inomhusklimat och energiförbrukning. Den har låg strömförbrukning
och passar för enkel och flexibel montering i ventilationsrör. Den har modbus
via RS-485. Just nu är en unik givare för
fastighet CO2 under utveckling.
- Detta är ett exempel på en av våra
smarta lösningar inom HVAC och IoT
(Internet of Things) och fler är att vänta
i framtiden, avslutar Erik.
Skribent: Anna Bjärenäs

www.hemomatik.se

