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Ögonundersökning på
distans är en del av framtiden
Specsavers är världens största privatägda optikerföretag och grundades i England 1984 av optikerparet Doug och Mary Perkins.
Idag finns det över 100 Specsaversbutiker i Sverige med fler orter på gång att öppna inom kort. Perkins idé var att alla ska ha råd
med glasögon. Nu med en ny briljant idé 27 år senare har Specsavers utvecklat Optiker On Demand , vilket innebär optiker på
distans där alla kan få tillgång till en optiker oavsett var de befinner sig i landet.

Ö

gonen ansträngs extra
mycket nu när vi arbetar
långa pass hemifrån vid
våra skärmar, och symptom som huvudvärk och
trötthet kan uppstå. Då behöver vi kanske
en synundersökning för att få reda på om
glasögon är nödvändigt eller om vi har
annan ögonproblematik. Nu går detta att
göra på distans via Specsavers Optiker
On Demand.
–Vi har en optiker som kan befinna sig
var som helst i Sverige som kopplar upp
sig mot ett synundersökningsrum där en
kund och en välutbildad klinisk assistent
befinner sig. Du som kund kommer att
prata och se optikern via en TV-skärm på
väggen och du har samma tillgång till optikerns kompetens och kan ställa samma
frågor. Optikern kan göra alla mätningar
på distans som när hen är i rummet. Den

få dina ögon undersökta av legitimerade
optiker oavsett var du bor.
– Det är mycket fördelaktigt att kunna
erbjuda optiker på distans även av andra
anledningar. Kunder kan ha knepiga synfel som gör att en fördjupad kompetens
behövs. Tidigare har den kunden kanske
behövt resa långt för att hitta den kompetensen, nu kan hen vara kvar hos sin
Specsaversbutik och vi kan erbjuda den
på distans istället, säger Linda.

stora skillnaden är att du som kund får
uppmärksamheten från två personer; den
kliniska assistenten som förbereder samt
är kvar i undersökningsrummet och optikern som är där på distans via skärmen,
berättar Linda Bladh, Clinical Project
Talent Manager på Specsavers Sweden.
Linda jobbar med strategiska och utbildningsfrågor gällande Optiker On
Demand-metoden och kvalitetssäkrar
den utifrån lagar, regler och förordningar
som finns att förhålla sig till i yrket som
legitimerad optiker.

Linda Bladh

–De kliniska assistenterna är oftast
medarbetare som redan jobbar i butiken
men som får gå en specialistutbildning
på fem dagar. Detta medför en kompetenshöjning så de kan ta väl hand om
kunden i undersökningsrummet, ta reda
på vad anledningen till besöket är, ställa

bakgrundsfrågor gällande medicinsk historik samt göra förberedande tester som
är lite enklare, utan den fördjupade kunskapen som en optiker har. Jag utbildar
även optikerna i kommunikation, för det
är annorlunda att sitta bakom en kamera och nå ut genom skärmen. Vi lägger
också tid på att ge distansoptikerna ny
teknisk kunskap så att de förstår hur de
kan använda tekniken på smartast sätt
under sin undersökning med kunden och
assistenten, berättar Linda.
Fördelarna med Optiker On Demand är
många. Optikernas kompetens kan fördelas över hela Sverige och de får jobba med
de delar av undersökningen som de har
specialistkunskap kring. Det finns tätare
med optiker i vissa delar av Sverige och
glesare på andra platser och på det här
sättet kan Specsavers fördela kompetensen över landet. Det innebär att du kan

En annan fördel är att Specsavers kan
fördela andra typer av kompetenser via
tjänsten som exempelvis språk. Många
som bor i Sverige idag har ett annat
modersmål och då kan de få hjälp med
att välja en optiker på distans som talar
samma språk. Men trots att Optiker On
Demand konceptet är en spännande lösning med många möjligheter så tror Linda
att framtiden kommer innehålla en mix.
– Det här är ett komplement till den
traditionella synundersökningen, vilket
är viktigt att betona, och Optiker On
Demand ger möjligheter som vi inte har
haft tidigare. Jag tror att det kommer vara
en mix mellan digitala möten och fysiska i framtiden men ryggraden kommer
fortfarande vara den lokala optikern som
kunden träffar i undersökningsrummet,
avslutar Linda. //Text: Isabelle Ibérer
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VÅR

VIKTIGASTE

KRAFT

kärleken till bygden.

Lokal energikoncern med
bygdens bästa för ögonen
Österlens Kraft är det lokala elbolaget för kunder på Österlen – ett stabilt bolag som vill hela bygden väl. Elkunderna kan bli
medlemmar i den ekonomiska föreningen med möjlighet att påverka utvecklingen. Sympatiskt och hållbart!

T

system, rapporter och kvalitet på tjänster.
Framtiden andas nytänkande och positiva
förändringar. Redan under året hoppas
man få igenom ett beslut om att bygga ett
nytt, inbjudande kontor, där det går att
kombinera kontorslokaler på en våning
och möteslokaler för lokala föreningar
på en annan våning.

rots sin småskalighet är
Österlens Kraft en komplett
energikoncern som erbjuder
elnät, elhandel, fjärrvärme,
fiber och solceller. Österlens
Kraft är en ekonomisk förening som driver en sund ekonomisk verksamhet och
ser till att delar av intäkterna går tillbaka
till bygden i form av sponsring till olika
verksamheter. Alla som har ett elnätsavtal med bolaget kan bli medlemmar i
den ekonomiska föreningen och därmed
få inflytande över hur verksamheten utvecklas i regionen.
– Vår överlevnad är att leverera trygghet, vara personliga och med våra medel
hålla bygden levande för våra ungdomar,

VÅR

VIKTIGASTE

KRAFT

kärleken till bygden.

– Att ge utrymme för givande möten
åt bygdens föreningar kan bli ytterligare
en del av sponsringen, ännu ett sätt att
ge tillbaka till samhället, menar Håkan.

idrott och kultur, samt skapa lokala arbetstillfällen. I en del av Sverige som inte
är en tillväxtregion måste vi kunna vara
en alternativ möjliggörare. Vi är ett antal
ekonomiska föreningar runt om i Sverige
som driver energibolag med samma typ
av målsättning – att skapa en motvikt
till rådande urbaniseringstrender som
avfolkar de mindre orterna. De pengar
vi tjänar stannar i bygden, säger VD för
Österlens Kraft, Håkan Rannestig.
Kommunala energibolag är ofta en ekonomisk motor, medan ekonomiska föreningar har friheten att styra intäkterna
till det som medlemmarna själva väljer.
Det finns ingen utdelning utan pengarna
stannar i bolaget och går till återinveste-

ringar för att fortsatt säkra infrastrukturen i samhället, samt till sponsring. Att
driva ett energibolag som ekonomisk
förening är ganska likt hur allt började
inom energibranschen, med byalag och
bönder som gick ihop om gemensamma
behov av elektricitet.
– Det är ett väldigt sympatiskt sätt att
bedriva en verksamhet på. Vi har ena
foten i den gamla världen och den andra,
vad gäller energikrav, i den nya världen
där vi ska klara av energiomställningen.
Vi verkar i en turbulent energivärld som
just nu är i en stor omställning till förnybart. Där vi har samma krav på oss som
de stora aktörerna inom branschen och
är lika styrda och kontrollerade vad gäller

Att verka på en mindre ort är att bidra till
samhällets fortsatta överlevnad. Österlens
Kraft är, förutom att vara sponsor och
leverantör av el, fiber och fjärrvärme,
även en lokal arbetsgivare som erbjuder
jobb i en spännande och ständigt växande
bransch.
– Framtidens arbetsplats behöver inte
vara det hajpade kontoret inne i storstaden, utan kan vara ett intressant jobb
på en mindre ort i fantastisk omgivning.
Österlens Kraft är precis en sådan arbetsgivare. Vi skapar arbetstillfällen i en framtidsbransch som gagnar både miljön och
samhället och bidrar till en god work-life
balance för våra medarbetare. En verklig
möjliggörare för bygden och den gröna
omställningen, avslutar Håkan.
Skribent: Anna Bjärenäs
FOTO: Fri kommunikation AB
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MODERNA ARBETSPLATSER
FÖR INSPIRATION OCH
ENGAGEMANG

I

och med Covid-19 har arbetsdagen förändrats för många
människor runt om i världen.
Morgonrutinen som tidigare bestod av stressig pendling i bilköer och på trånga bussar och tåg
har bytts ut mot lugna frukostar hemma,
kvalitetstid med barnen eller en liten löptur. En ganska behaglig förändring som
är lätt att både välkomna och behålla.
Men är hemarbetsdagen odelat positivt?
Som Nordens ledande serviceleverantör
har Coor unik insikt i förändrade behov
på arbetsplatserna i spåren av pandemin.
Många experter siar om att arbete från
hemmakontoren till viss del finns kvar
även när vi tagit oss ur pandemin; den
blandningen av kontors- och distansarbete som kallas ”hybridarbetsplats” blir det
nya normala och framtidens verklighet.
Vi ser också vad som fungerar mindre bra
hemifrån; vad vi människor försakar när
vi inte kommer in till kontoren. Våra isolerade ”öar” hemmavid saknar inte bara
genomtänkta servicefunktioner, de lider
också brist på mänsklig interaktion och
den kreativa inspiration vi behöver för
utveckling och engagemang.
Under de senaste åren har behovsbilden
för en arbetsplats långsamt förändrats.
Kontoret brukade vara dit man var tvungen att åka för att kunna utföra sitt dagliga
arbete - det var bara där den nödvändiga
utrustningen eller verktygen fanns. Syftet med arbetsplatsen var helt enkelt att
möjliggöra arbetet!
Sen utvecklades behoven till att arbetsplatsen också skulle förenkla arbetet -

alla faciliteter, verktyg, servicetjänster
och processer fanns för att spara tid för
medarbetarna. Men, om det tidsmässigt
är allra mest effektivt att inte komma till
kontoret alls; vilka syften kan i så fall våra
kontor fylla?
Jo, kontoret ska bli en oersättlig plats som
skapar engagemang och ger inspiration.
Resan mot moderna arbetsplatser påbörjades långt innan Covid-19. Corona har
forcerat utvecklingen och digitaliseringstakten har tagit rejäl fart. Innovativa servicelösningar möter nu behovet av ökad
trygghet på våra arbetsplatser.
Som företag och arbetsgivare är det viktigt att förstå den här förändringen. Det
är också viktigt att se värdet av en balans
mellan hemarbete och de behov bara våra
kontor kan fylla. Vad som får medarbetaren att lockas tillbaka till kontorsarbetsplatserna kan variera, men det kan vara
kopplat till vilken känsla medarbetaren

får av att komma dit, hur kontoret förenklar vardagen eller hur kontoret förbättrar
det totala välbefinnandet.
Vilken känsla man får på kontoret utgår
till stor del från dess utformning, möblering och färgval, hur rent kontoret
upplevs samt vilka dofter och ljud man
möts av när man kommer dit. Målet är
att skapa en harmonisk, energigivande
och inspirerande miljö.
Att förenkla vardagen för individer handlar mycket om vilka servicetjänster kontoret erbjuder. Kanske kan vi dessutom få
allt som rör servicen samlat i en smidig
app i telefonen? Och kanske till och med
underlätta privata ärenden; ta emot paket,
reparera cykeln och lämna in kläder på
kemtvätt?
Men vi får inte heller se förbi kontorets
roll i vårt övergripande välbefinnande.
Det är av stor vikt att luften är ren och

fräsch, att ljuset är rätt för lokalerna och
att det finns möjlighet att göra hälsosamma val med god kost och tillfälle till
motion. Här blir målet är att skapa en
trygg, säker och välmående arbetsmiljö.
Det är hög tid att fundera över, planera
och förbereda för att alla snart ska kunna
vilja och våga återvända till kontoren. Hybridarbetsplatserna ställer helt andra krav
på innovativa servicetjänster och upplevelsebaserade arbetsmiljöer. Alla kontor
behöver trygga, smarta och genomtänkta
lösningar och en tydlig strategi anpassad
för den framtid som faktiskt redan är här.
Det som skiljer Coor från konkurrenterna
har alltid varit vår förmåga att utveckla
och effektivisera tjänster så att de ständigt anpassas till våra kunders skiftande
utmaningar. När samhället kräver riktigt
smarta lösningar har vi många av dem
redan färdiga. Det handlar om enkla men
effektiva medel så som skyltar, handdesinfektion och beröringsfria dörrar. Det
handlar också om riktigt kreativa innovationer och helt nya tjänster som lockar
medarbetaren till kontorsarbetsplatserna
och skapar rätt känslor, förenklar vardagen och förbättrar det totala välbefinnandet.
När människor möts i kreativa miljöer
så interagerar de och skapar ett större
engagemang kring arbetet i sig, sina kollegor och företaget. Detta skapar win-win
- trygga medarbetare som trivs lägger
grunden för en framgångsrik verksamhet.
Georg Linden
Innovation Manager, Coor Sverige

www.coor.se/saferworkplace
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Miljösmart företagsidé
framtidssäkras med AI

Under det gångna året har alltfler sökt sig ut i naturen, vilket medfört en ökad medvetenhet om hur viktigt det är att motverka nedskräpning
och värna om miljön. TiksPacs gröna verksamhet har märkt ett uppsving och nu möter man framtiden med nya innovationer.

T

iksPac startades för 20 år sedan av Stig-Arne Mårtensson
i Falkenberg. Idén till verksamheten fick han när han
rastade sin hund och en dag
trampade i kvarlämnade hundexkrementer, vilket fick honom att tänka att om
hundägaren haft en påse i närheten skulle
denne kunnat plocka upp efter sin hund.
Idén om gratis avfallspåsar åt hundägare
var född. Stig-Arne presenterade den för
Falkenbergs kommun som blev eld och
lågor och började testa konceptet som
bekostats av de företag i kommunen vars
logos fick pryda de små miljöstationerna.
Det blev succé och idag når man hundägare i 350 kommuner i Sverige, Norge,
Danmark och Finland, där man delar ut
drygt 27 miljoner skräppåsar per år. Med
tiden har påsarna även börjat nyttjas som
skräppåsar av den breda allmänheten.
Företagssponsrade miljöstationer placeras ut i enlighet med anvisning från
kommunerna, för vilka hanteringen och
servicen till kommuninvånarna är gratis.
Grunden i verksamheten är kommunrelationerna och relationen med företagen
i kommunerna som gör en insats genom
att påvisa sitt CSR-ansvar. I utbyte får de
exponering i kommunen och invånarna
får ta del av gratis skräppåsar. Det positiva, gröna kretslopp TiksPac skapat
kommer på så vis alla till del. Idén kan
tyckas enkel, men trots det är företaget
relativt ensamma i världen som stor aktör
i denna sektor. Förra året innebar dessutom ett uppsving för företaget.
–Pandemin ledde till en ökning i
nyttjandet av påsarna under hösten och
vintern. Vi har sett ett anpassande av be-

samtidigt som exponeringsmöjligheten
för företagen förbättras. Stationerna drivs
av solceller som laddar ett batteri och
styrs av en rörelsedetektor som gör att
skylten aktiveras när någon kommer inom
ett visst avstånd.
–Vi använder AI-teknik i de nya stationerna, vilka med hjälp av en sensor
i realtid bedömer ålder och kön på den
som står vid skylten. Baserat på det kan
skylten förmedla skräddarsydda budskap
från företag som främst vill nå just den
demografin. På detta vis ökar vi förutsättningarna för att det blir ett positivt
möte mellan mottagare och företaget som
skickar budskapet, menar Dejan.
teende hos allmänheten till de riktlinjer
om social distansering som satts upp och
distansarbetet har också lett till att folk är
ute mer, så fler påsar nyttjas. Fler hundägare bidrar också till ett ökat nyttjande
av påsarna. Detta leder i sin tur till ökad
exponering för kunderna som sponsrar
miljöstationerna. Vi hoppas att friluftsintresset är bestående även när pandemin
är över, säger VD Dejan Shabacker.
Att sponsra miljöstationerna är för företagen ett både kostnadseffektivt och
miljösmart sätt att exponera sitt varumärke. Det delas ut 100 000 påsar per
år i en normalkommun, vilket innebär
100 000 kontakttillfällen i en positiv och
miljösmart kontext, dessutom till en låg
kostnad per kontaktyta.
Nytt för 2021 är att TiksPac nu byter ut
de biologiskt nedbrytbara påsar man haft
länge mot påsar gjorda av insamlad, återvunnen plast - något som FN förespråkar

i sin hållbarhetsrapport från hösten 2020
i syfte att rädda världshaven från mer
plast. Med en stabil grund att stå på efter år av relationsskapande och med en
uppdaterad produkt är man nu redo att
möta framtiden med en digital version
av miljöstationen.
–De kommuner som redan valt att gå
över till den nya miljöstationen är överförtjusta, då den inbegriper hela allmänheten istället för att rikta sig till enbart
ett segment (hundägare). Det är en viktig
del i kommunernas kommunikation att få
alla att plocka upp skräp efter sig, menar
Dejan.
I den lösning som kommer att användas
framåt har den statiska mediaytan med
logos bytts ut mot en digital skylt, genom
vilken företag och kommunen kommer att
kunna kommunicera med invånarna på
ett helt nytt sätt. Det blir mer dynamiskt
med byte av meddelanden och dekaler,

Integritetsmässigt möter den nya lösningen inga hinder, då inga bilder tas och
ingen information sparas. Under 2021
kommer de nya stationerna att sättas upp
i ett antal utvalda kommuner i Sverige.
–Detta blir ett naturligt nästa steg i
verksamheten. Vi har en platå av väletablerad verksamhet men ska vi komma vidare så är det digitaliseringen som
kommer att driva oss mot framtiden. Vi
blir några av de första i världen med att
kombinera ett analogt förfarande med
en digital exponering. I ett miljöpositivt
sammanhang är vi ensamma om detta,
avslutar Dejan.
Skribent: Anna Bjärenäs
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Från vänster:
Peter Sävehamn,
Mikael Boberg, David Ahlroth
och Johan Strömqvist

Engagerad företagsfinansiering gör skillnad
Att anskaffa kapital till ett bolag som står inför en notering eller redan är noterat kan vara dötrist och tråkigt eller också
spännande och roligt! Avgörande för upplevelsen är valet av rådgivare.

E

minova Partners AB grundades hösten 2018 av fyra
delägare med lång erfarenhet av capital investment
med målet att bli den ledande rådgivaren för småoch medelstora bolag som står inför en
notering eller redan är noterade. Visserligen fanns det redan aktörer i detta segment, men grundarna såg möjligheten att
göra transaktioner med lite mer hjärta än
vad marknaden kunde erbjuda.
–De transaktioner som gjordes i
den nischen var lite enligt löpande-band
principen. Vi skräddarsyr våra projekt
för att passa kundens långsiktiga finansieringsbehov och ändrar mallen efter

kunden snarare än att vi försöker få kunden att passa in i mallen. Vi gick in med
inställningen att varje transaktion har
ett egenvärde. Som ny aktör måste man
visa framfötterna och etablera sig, så vi
tog inga transaktioner där vi inte kunde
se att vi verkligen tillförde ett mervärde
i transaktionen, berättar David Ahlroth,
VD för Eminova Partners.
Eminova Partners är generalister och
kunderna återfinns i alla sektorer. Processen man arbetar efter går ut på att
välja ut de case och de bolag där man
förstår bolaget, affärsmodellen och storyn bakom.
–Kan vi tydligt se bolagets existensberättigande, känner förtroende för personerna bakom bolaget och tror på idén
blir vi mer engagerade. Att välja uppdrag
utifrån de kriterierna har visat sig vara en
framgångsrik modell, säger David.
Hittills har det fungerat utmärkt och i
princip 100 procent av Eminovas nya
kunder kommer på rekommendation
från befintliga kunder.

David Ahlroth

ställda och ser även i närtid ett behov av
ännu fler nya medarbetare.
–Målsättningen är fortsatt att göra så
bra transaktioner för varje bolag som det
överhuvudtaget är möjligt. Vi vill visa
marknaden att vi är en spelare att räkna
med, som gör bra transaktioner för alla
parter, inte bara för kundbolaget, utan
även för befintliga och nya aktieägare.
Alla måste bli nöjda. För att upprätthålla
den kvaliteten måste vi växa. Vi hoppas
nu att våra uppdrag ska bli fler och större
och målet är att bli den mest välrenommerade aktören inom corporate finance
för små och medelstora bolag i Norden,
säger David.
Nu blickar man mot en spännande framtid. Eminova Partners har, förutom att
fortsatt vara unika med det sätt på vilket
de hanterar kunder och investerare, även
föresatt sig att modernisera branschen.
Bland annat genom ett projekt där man
tittar på att ta fram en IT-plattform för
kunder och investerare som kommer att
underlätta flödena.

–Detta visar tydligt att det lönar sig att
lägga den där extra energin, att vara mer
familjär och engagerad. Förutom att vi då
gör mest nytta och tillför mervärde, får
vi i förlängningen även fler kunder och
mer affärer, säger David.

–Vi verkar i en hårt reglerad, manuell
och konservativ bransch, så man måste
vara försiktig med vad man bygger och
hur. Det står dock klart att alla parter som
är involverade i en sån här process skulle
må väl av att den strömlinjeformades,
menar David.

För att kunna upprätthålla den strategin
har man varit tvungna att växa kraftigt.
På två år har man fördubblat antalet an-

Eminova Partners har mycket att uträtta
och är som det verkar bara i början av en
spännande tillväxtresa som kommer att

kunna påverka en hel bransch och tillföra
stort mervärde till framtida kunder och
investerare.
–Vi är stolta över, och tacksamma för,
det förtroende som våra kunder och investerare har visat oss så här långt. Vi är
också glada att se en stark trend i miljöinriktade (greentech) bolag som söker
sig till oss och vi hoppas att den trenden
håller i sig, avslutar David.
Skribent: Anna Bjärenäs

Om Eminova Partners
Eminova Partners har fokus på
ECM (Equity Capital Markets),
däribland företrädesemissioner,
riktade emissioner, IPO:s, listbyten och värderingar i anslutning till en noteringsprocess
eller i en noterad miljö.
https://www.linkedin.com/
company/eminova-partners/
+46 8 684 211 20
contact@eminova.se
www.eminovapartners.se
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Organisationsutveckling
genom interaktiv teater
Att samla medarbetarna i en interaktiv utbildningssituation gör att de möts, lär och utvecklas genom en stark
gemensam upplevelse. När man aktiverar flera sinnen skapas en djupare förståelse och insikt”,
säger Annie Fasth, VD på POCKET Teater & Utbildning AB

P

Verksamheten går ut på att erbjuda skräddarsydda program baserade på kundernas
behov. Till exempel kan insatserna handla
om att man vill utveckla kommunikationen inom en organisation, inspirera
medarbetarna till bättre samarbete, få fart
på sitt värdegrundsarbete eller att chefer
vill utveckla sitt ledarskap eller kommunikationsförmåga. Metoderna POCKET
erbjuder för detta är interaktiv teater, rollspelsträning samt presentationsteknik.
Till grund för verksamheten ligger lång
och djup erfarenhet av olika branscher
och människor i arbetslivet. Genom gedigen research och engagemang strävar
POCKET efter att människor ska få insikter som faktiskt leder till förändring.
–Vi brinner för att utveckla människor
i arbetslivet. Vi är otroligt intresserade
av det som händer mellan medarbetare,
chefer och kunder en vanlig dag på jobbet;
Vad säger vi till varandra? Hur säger vi
det? Och vad låter vi bli att säga? Interaktiv teater är väldigt användbart för att
belysa detta. Deltagarna får en helhetsupplevelse som blir mycket starkare än en
föreläsning. Interaktiv teater är allt annat
än flummigt – det är tvärtom ett mycket vasst verktyg för att få arbetsplatser

Foto: Karina Ljungdahl

OCKET erbjuder upplevelsebaserade utvecklingsmetoder för verksamheter
och människor som vill
utvecklas. Företaget startades för 40 år sedan och
var först i Sverige med att använda interaktiv teater som utvecklingsmetod i
arbetslivet. Medarbetarna är skådespelare
och process-coacher med genomgripande
erfarenheter från ”verkligheten”, exempelvis som ledare inom andra organisationer.

”Vad ska jag göra? frågar skådespelaren.
I interaktiv teater får publiken bidra
till handlingen på scenen.

att fungera bättre, oavsett bransch och
storlek på företag, säger Dan Johansson,
skådespelare och medskapare till programmen.
–Att prova, interagera och lära med
hela kroppen är bevisat effektivt. Vi lånar ut våra rollfigurer som redskap så
att deltagarna får prova sina idéer och
undersöka effekten av olika beteenden,
säger Matilda Tjerneld, skådespelare och
processcoach på POCKET.
Programmen skräddarsys tillsammans
med kunderna. POCKETs metoder funkar
för alla yrkesroller och verksamhetsområden - från vården till byggbranschen.
Föreställningarna karaktäriseras av igenkänning och skratt men också berörande

allvar. I programmets bearbetningsdel
undersöker deltagarna aktuella frågeställningar genom samtal och övningar. I en
del upplägg tar man fram en handlingsplan som grund för det framtida arbetet
Annie Fasth, delägare och VD för POCKET och aktiv i bolaget sedan 1988, berättar mer om den process deltagarna går
igenom vid en föreställning:
–Först kanske många tar en av karaktärernas parti, men när man under föreställningen fått uppleva alla karaktärers
motiv och tankar så når man en djupare
förståelse för alla sidor. Den viktigaste
insikten för många är att kunna byta perspektiv och få en ny förståelse för andra
människor. Många tar med sig denna insikt och kan sedan vara mer öppna och
kommunicera bättre på sin arbetsplats,
berättar hon.

Nyfiken på Pockets medarbetare? Kolla www.pocket.nu

Foto: Karina Ljungdahl

Under 2020 har POCKET även börjat med
helt digitala föreställningar, något man
utvecklat tillsammans med sin modiga
kund Ellevio.
–Vi har även tidigare haft med deltagare
på länk, men att inte ha någon publik alls
i studion var helt nytt. Men med en helt
digital föreställning kunde vi använda
mer filmiska uttryck genom att bygga
upp olika miljöer som kameran kunde
växla emellan. Det blev väldigt bra, vi
kommer att fortsätta utveckla konceptet.
Vi har gjort många utbildningsfilmer genom åren så mediet ligger oss varmt om
hjärtat, säger Annie.

Förutom interaktiv teater erbjuder POCKET rollspelsträning för svåra samtal. Där
får deltagaren agera i rollen som sig själv
medan skådespelaren agerar motpart. Det
kan röra sig om ett medarbetarsamtal, lönesamtal, kundmöte e.d. som av olika skäl
upplevs som knepigt eller utmanande. Det
handlar om praktisk konkret träning i att
hålla i ett möte och leda ett samtal. Kurser i presentationsteknik med röst- och
kroppsspråksträning erbjuds också. Där
fokuseras det på vad deltagaren behöver
för att öka sin tydlighet och nå ut med ett
budskap till en enskild person, en grupp
människor eller en publik.
Bland organisationer som utvecklat sina
medarbetare genom POCKETs interaktiva
upplevelser återfinns bland annat Ellevio,
SSE Handelshögskolan, EY, Stockholms
stad, KTH Executive School, FMV, Socialstyrelsen, Länsförsäkringar, Danderyds
sjukhus, Finansdepartementet, LO, Borgholms kommun, Systembolaget, Samhall,
Köpings kommun, Landstinget Sörmland
och många andra aktörer inom såväl privat som offentlig sektor.
Skribent: Anna Bjärenäs
www.pocket.nu
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VD Peter Van A. Bjerke

Värmelampan som kommer
att revolutionera framtiden
Med hörnstenarna innovation, design och kvalitet utvecklar företaget Solamagic Scandinavia värmelampor, och
pantenterade teknologier som är och kommer vara en stor del i varje människas liv och hem i framtiden.

D

et ska vara lätt att sätta på värmen. Som att
slå på en ljusknapp.
En trevlig utekväll på
terassen med god mat
och kanske barn som
leker runt omkring kan bli kyligt när solen gått ned och då behövs värmelampan.
Men det är inte vilken värmelampa som
helst utan Solamagics värmelampa som
”gör den goda tiden ute ännu bättre”. Sedan starten 2006 har de arbetat mycket
hårt för att förbättra värmeeffekten men
samtidigt minska energiförbrukningen.
Solamagics ECO+ PRO-produktserie har
utsetts till “bäst i test” av den välkända
tyska tekniktidningen Selber Machen
tack vare innovativ design och funktionalitet. Men Solamagics värmelampor är
inte bara världens bästa i test. Solamagic
Scandinavia har ökat sin omsättning från
500 000 kr vid starten 2013 till nästan 60
miljoner kr under 2021 enligt VD Peter
Van A. Bjerke.
–Vi försöker få brukarna att förstå
skillnaden på en bra värmare och en dålig
värmare, hög kvalitet och dålig kvalitet
samt varför de ska investera i Solamagic.
Det är där vi lägger kraften just nu, säger
Peter.
Solamagic No glare Technology™
Solamagics värmelampor är tillverkade
av aluminium och rostfritt stål. Bara det
säger mycket om vilken typ av lampa du
får som brukare. Med andra värmelampor
kan det bli ett gråaktigt ljus som faller
men med Solamagics nya patenterade teknologi kan du ha en värmelampa som inte
utstrålar något ljus. No glare technology™

till exempel köpa många billiga filtar över
åren som oftast lätt slits. Detta beror på
mycket infärgning och syntetiska material, vilket inte blir särskilt miljötekniskt,
menar Peter.
Visioner för framtiden
Från uppvärmda väggar, muskelrehabilitering av hästar och jakthundar med
Solamagic Care™ till att underlätta människors liv med Parkinsons är några projekt
som Peter visionerar samt utvecklar för
Solamagics Scandinavias nära framtid.

betyder att ljuset bromsas. Det är samma
värme i lampan men med mindre ljus. En
av deras nya produkter som har denna
teknologin heter Air+. Den är 45 % mer
effektiv och kan täcka upp till hela 18kvm.
– Air+ är mycket vacker, snygg, och
den har inget ljus överhuvudtaget. Värmeelementet värmer upp, men det finns
inget utstrålningsljus vilket innebär att
du fortfarande till exempel kan se dina
värmeljus och färg på maten och med
andra ord behålla samma myskänsla fast
med naturligt ljus. Med Solamagic ska
man inte vänja sig, utan man ska hela
tiden kräva lite mer! Alltså hög värme,
inget ljus och lång LED tid, menar Peter.
Kvalitet och miljö
Att ta kvalitet på allvar är av högsta prioritet för Solamagic Scandinavia. Tillsammans med tyska kvalitetssäkringsorganisationen TüV utvecklar och introducerar

Solamagic 100% kvalitetskontroll och
spårbarhet på alla deras värmelampor
som lämnat produktionen sedan den 1
juni 2009. På så sätt kan Solamagic säkerställa en hög kvalitativ produkt som gör
att brukare blir nöjda många år framåt.
Inte bara för plånboken men även för
miljön. Till skillnad från gasvärmare har
Solamagic inga direkta CO2 utsläpp och
med sin eldrivna infraröda teknik innebär
det effektiv och billig uppvärmning.
– Människor har använt värme sedan
stenåldern och det finns inget nytt i det
men vi gör det på ett sätt som miljömässigt blir bättre och mer korrekt i sammanhanget. Det är mer miljövänligt att
ha en värmare från Solarmagic än att ha
en gasvärmare där våra värmare till och
med är bättre än en brasa på terassen.
Värmen från våra lampor kan riktas nedåt
mot brukaren. Det innebär att det blir en
miljövänligare och bättre lösning än att

– Vår vision är att fortsätta bygga värmare som hela tiden blir bättre och bättre.
Där vi kan förbättra, ska vi förbättra. Jag
tror på en framtid där vi kommer använda
en del infraröd teknologi, inte som den
ser ut idag, utan inomhus. Tänk er frostade glasväggar som finns i mötesrum.
Där kan vi bygga in värme. Du tänder
på kontakten och värmen från väggarna
sprids snabbt vilket leder till att det blir
varmt och skönt. När rummet lämnas,
släcker man. Som ett ljus. Det är ett nischat område som vi sitter och jobbar
med i dagsläget, avslutar Peter.
Text: Isabelle Ibérer

www.solamagic.se
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Effektiv logistiklösning

revolutionerar miljövänliga transporter
Logistiksektorn brottas ständigt med utmaningen att minska utsläppen och hitta bättre alternativ till dagens
CO2-tunga lastbilstransporter. FlexiWaggon har skapat en lösning som uppfyller alla krav för grön transport och
som dessutom är kostnadseffektiv.

B

ehovet av smarta och
hållbara transportlösningar ökar. Klimatfrågan är
hetare än någonsin och
logistiksektorn hamnar
på grund av sin koldioxidtunga natur ofta i fokus för debatten.
Järnvägen nämns gärna som ett alternativ till miljöskadliga lastbilstransporter,
men har sina begränsningar, då det krävs
på- och avlastningsterminaler där godset
kan lastas över på järnväg, något som
begränsar flexibiliteten avsevärt.
Just detta problem har nu funnit sin lösning i och med FlexiWaggons sinnrika
konstruktion – en mobil vagnlösning som
gör det möjligt att köra på och av lastbilar på tågsetet utan behov av terminaler,
vilket förenklar transporterna och gör
dem mer flexibla. Det enda som krävs
är plan och fast mark samt en utfart för
lastbilarna att använda för att köra ut på
vägnätet.
– FlexiWaggons mobila vagnlösning
för järnvägen, ett så kallat ”Mobile
Truckstop”, kan rymma mellan 10 och
120 lastbilar på en och samma resa. Det
är en unik, grön logistiklösning, helt i
linje med framtidens miljötänk. Transporten av fordon blir både snabbare och
billigare, samtidigt som framkomligheten
kan garanteras trots eventuella elavbrott
i strömförsörjningen på järnvägen, säger
Jan Eriksson, grundare av FlexiWaggon.
Strömförsörjningen har man löst genom att FlexiWaggon genererar egen el
till ett batteripack på 42 kW. Detta gör
att vagnen kan fungera helt utan extern
strömtillförsel och vagnens alla funktioner kan upprätthållas även vid exempelvis
strömavbrott på tåget.
Och det är inte bara i Sverige behovet
av en hållbar järnvägslösning för transittrafik är stort. Flera länder i Europa
söker aktivt efter lösningar som liknar
FlexiWaggons. I USA har man redan
identifierat företagets mobila vagnlösning
som ett alternativ för utformningen av
ett visnings- och demonstrationsprojekt
i staten Kalifornien.
Jämfört med de elvägar som ofta nämns i
sammanhanget och som spås bli en viktig
faktor för att för att minska utsläppen
inom transportsektorn är FlexiWaggon
en lösning som man redan idag kan an-

vända, då den inte kräver investeringar
i ny infrastruktur, utan helt enkelt kopplas på ett godståg. Elvägen är en mycket
större energikrävande lösning jämfört
med Flexiwaggon.
– Lösningen som beräknas stå klar i
höst ska inte bara gynna vårt klimat utan
dessutom göra landsvägstransporter mer
lönsamma för åkarna som kommer att
kunna åka för mellan 50-60 kronor per
mil. Lastbilen kan färdas mil efter mil –
även när chauffören sover och lastbilen
står still. Det går också att ställa på lastbilen på FlexiWaggon och låta en kollega
ta över och lasta av den på destinationen.

Detta skulle även ge åkarna drägligare
arbetstider och möjligheten att jobba
närmare hemorten, säger Jan.

att vidare marknadsföra och sälja FlexiWaggon, i första hand i Europa, under
de närmaste arton månaderna.

FlexiWaggons vagn beräknas vara klar i
slutet av sommaren 2021. Företaget siktar
på att börja försäljningen av Flexivagnar
under 2022 och har etablerat kontakter
med flera potentiella kunder som man
har goda förhoppningar om att kunna
sluta avtal med.

Mer information om nyemissionen finns
på FlexiWaggons hemsida:
www.flexiwaggon.se

15 februari inleder FlexiWaggon en nyemission om 10 MSEK varav 2 MSEK
redan är tecknade och som pågår till den
31 Mars 2021 och som ska hjälpa bolaget

Skribent: Anna Bjärenäs
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Dagens digitala medarbetare
väljer sina verktyg själva
Med mottot ”Anyone, Anytime och Anywhere” erbjuder företaget Cloud Solutions smarta verktyg för enkelt och
effektivt samarbete i molnet. Från det lilla arkitektkontoret till den stora byggentreprenören, från advokatfirman eller
konsultföretaget. Cloud Solutions hjälper alla verksamheter att samarbeta enklare och smartare.

P

å en arbetsplats behövs det snabba och effektiva
lösningar för att dela dokument, filer och projekt
för att sedan kunna samarbeta/ kommentera, signera och arkivera det färdiga resultatet. Ibland
behövs det skickas lite tyngre dokument vilket
kräver en snabb, säker och användarvänlig lösning
för att kunna samarbeta med kollegor, kunder, underleverantörer
och konsulter. 2019 startade Axel Sjöstedt, Håvard Nilsen och
Ragnar Bö Cloud Solutions i Sverige tillsammans med Hans
Liljedahl, som i sin tidigare roll byggt upp Dropbox i Norden.
Idag har Cloud Solutions en kundbas på flera hundra företag
och tusentals användare samt etablerat sig som den ledande
Dropbox partnern i Norden.
–Vi anser oss vara en ”born in the cloud” aktör med handplockade tjänster som Zoom, Slack, Hellosign och Dropbox.
Till det adderar vi också kunskap och lokal support i form av
konsult och utbildningstjänster för att ge den start och hjälp
som företagen behöver, säger Hans Liljedahl, medgrundare av
Cloud Solutions.

”

Idag gäller det att kunna smart & agilt med god överblick ha kontroll över sina digitala samarbeten. Och ha rätt verktyg
som hjälper dig i dina projekt.

Sanningen är att det här arbetet
sker inte bara på kontoret idag,
utan på bussen, hos kunden, från
mobilen, paddan eller laptopen,
och även utanför kontorstid.

Cloud Solutions är leverantörsoberoende och väljer de lösningar
som är ”Best in breed/ Bäst i klassen”. Det innebär bland annat
att de val som en IT-avdelning gör för sina anställda, inte längre
behöver accepteras på samma sätt som tidigare.
– Man kanske trivs bäst med Zoom, Slack och Dropbox och
vill ha det bästa verktyget inom de olika områdena (kommunikation/ samarbete/ videomöten) vilket innebär att det inte behövs
acceptans av en strikt, kanske lite gammaldags IT-policy där
man utgår från tekniken och inte från användaren. De verktyg
vi trivs med, använder vi och blir därmed effektivare och får en
ökad tillfredsställelse som medarbetare, förklarar Hans.
Många människor funderar mer och mer på hur deras vardag
kommer att se ut efter restriktionerna släpper och pandemin är
över. Enligt Hans har alltför många företag och organisationer
haft en lite gammaldags syn på att jobba på distans. De anställda
ska helst vara på kontoret, och man är ofta lite skeptiska till distansarbete. Något som Pandemin ändrade i ett brådrask, något
som många företag inte var förberedda på. Hur ska vi säkerställa
att våra medarbetare kan arbeta hemifrån med full funktionalitet
och säker access? Hur kan till exempel en 15GB video skickas
till ett företag i Tokyo när ditt företag endast använder sig av
VPN/ sharepoint och mail? Cloud Solutions är gärna med och
sparrar i dessa frågor och hjälper din organisation att jobba
smartare och enklare.
–Precis som för andra företag vill vi vara kundorienterade,
tillgängliga, agila och samtidigt hitta nya möjligheter och vägar
och nyttja tekniken på ett smart vis. Sedan länge har jag haft
möjligheten att ha videomöten med vår leverantör via Zoom på
kvällen, skapa PDF kontrakt och skicka dem för digital signering
till kunden med två musklick. Jag kan också följa konsulternas

Hans Liljedahl
olika projekt i vårt Slack-flöde, och se aktuell status i vårt
CRM och ekonomisystem. Allt detta utan en egen datahall/
IT-avdelning. Allt finns i molnet.
Hans kan göra detta från sommarstugan långt ute i skärgården, utan att vara bunden till kontoret på Kungsholmen 8-17.
– Samtidigt som en worklife balance blir allt viktigare kan
jag ge ge mig själv och våra medarbetare den friheten och
valet, att till exempel tillbringa två timmar i skogen med min
jaktlabrador Enzo. Det är för mig personligen ett privilegium
och en nödvändighet. I skogen får jag ny energi, jag genererar nya ideer och känner harmoni. Sanningen är att det här
arbetet sker inte bara på kontoret idag, utan på bussen, hos
kunden, från mobilen, paddan eller laptopen, och även utanför kontorstid. Detta är typiska exempel på dagens ”digitala
medarbetare”, avslutar Hans.
		
		
Text: Isabelle Ibérer

Läs mer om
Cloudsolutions:
www.cloudsolutions.one
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Entral skapar framtidens
nyckelfria arbetsplatser
Idag ställs det stora krav på säker identifiering och inloggning på byggarbetsplatserna runt om i landet. Skatteverket gör
omfattande tillsynsbesök på arbetsplatserna, och kontrollerar att personalliggaren stämmer överens med verkligheten.
Som samarbetspartner till ID06, branschens standardiseringsorgan för identifiering, har Entral sett en ökad efterfrågan
på den här typen av tjänster och produkter under senare år.

V

i hjälper kunden att
effektivisera byggarbetsplatsen med säker
inpassage och att minska
användningen av fysiska
nycklar. 2016 kom lagen
om personalliggare för byggbranschen,
och som en av få ackrediterade leverantörer såg vi snabbt en ökad efterfrågan
på de här produkterna, säger VD Mathias
Nilsson.
Verksamheten startade 2011, och har opererat under namnet Entral sedan 2015.
Entral erbjuder produkter och tjänster
för en säker arbetsplats, och ända sedan
start har produktportföljen kretsat kring
personalliggare, grind- och passersystem.
Huvudkontoret finns i Halmstad men
verksamheten spänner över hela Sverige. Kunderna är främst byggbolag och
offentliga miljöer, däribland såväl små
som stora företag.

der våren har Entral genomfört en del
förändringar för att ytterligare förbättra kundupplevelsen. En del i det är att
kundsupporten utvecklats och nu finns
på huvudkontoret. Målet har varit att
väsentligen förbättra kundupplevelsen,
något som burit frukt i form av kraftigt
ökad kundnöjdhet. Tidigare har service
och installationer skötts av olika underleverantörer ute i landet, men även på
det området sker förändring - just nu
skriver Entral avtal med en av Sveriges
större aktörer för att säkerställa en hög,
likvärdig servicenivå i hela landet.
Man levererar även tillträdessystem till
kommuner och landsting.

ingen som helst åverkan på själva dörren,
berättar Mathias.

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

Nya produkter utvecklas löpande. Entral
skräddarsyr ofta lösningar efter kundens
behov och inte sällan märker man av ett
behov av de anpassade tjänsterna också
bland övriga kunder.
– När vi ser att det finns ett generellt
behov vidareutvecklar vi dessa lösningar
till nya produkter att lägga till i utbudet,
säger Mathias. På grund av detta har vi
många smidiga tekniska lösningar inte
bara för bygg, utan även kontorspassage,
bostadsanpassning, samt tillträdessystem
för förenings- och fritidsanläggningar
som t ex lokaler för padeltennis. Un-

– Även produktmässigt satsar vi framåt
på kunderna. Nya funktioner och produkter utvecklas löpande, trots en allmän nedgång i byggbranschen. Nu under
Coronapandemin har vi dessutom tagit
fram flexibla betallösningar, som avbetalning eller att man kan hyra våra produkter, något som verkligen uppskattas
av våra kunder, avslutar Mathias.
Skribent: Anna Bjärenäs

Karriärcoaching digitalt.
De allra flesta av oss kommer att behöva byta jobb och inriktning
många gånger under vår karriär. Huvudansvaret ligger hos oss
själva, så vad krävs för att ta initiativ för att utvecklas?
Det här ska du tänka på:
• Håll dina drömmar vid liv.
• Undersök vad det är som motiverar dig.
• Försök att ta vara på varje tillfälle till
utveckling och nya kunskaper.
• Håll koll på ditt marknadsvärde.
• Vårda ditt nätverk.
Behöver du komma vidare?
Då ska du ta hjälp av en karriärcoach.

Så ofta du vill och där du är.
Vi på AS3 har arbetat med yrkesinriktad coaching i över 30 år. Nu har
vi tagit ytterligare steg och kan erbjuda karriärcoaching digitalt. Vi
har utvecklat en app. – LevelUp - som gör det möjligt att få coaching
på dina villkor i din vardag.
Vår coaching är mål- och affärsinriktad och hjälper dig att se nya
möjligheter och perspektiv.
Den genomförs av certifierade coacher med lång yrkeserfarenhet.
Genom att du både kan sätta upp mål och ta in återkoppling direkt i
appen, blir det enkelt för dig att följa din utveckling.
Att du dessutom har möjlighet att initiera korta avstämningar när
behoven uppstår med din coach är något som länge varit efterfrågat.
–En vanlig kommentar efter man har använt kärriarcoaching är
”Detta borde alla göra”, säger Mattias Nyblom på AS3.
Vill du veta mer? Kontakta Mattias hos AS3 mnyb@as3.se

Kontakt: mnyb@as3.se

www.as3.se
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Har du en skatt gömd där hemma?
- Få dina föremål värderade online!

A

ldrig har intresset för
Sk an d i n av i s k 1 9 0 0 tals design varit större. 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

Christoffer Julin

på Skandinavisk 1900-tals design och har
idag nästan uteslutande utländska kunder.
Planet Rooms köper de flesta föremålen
direkt från privatpersoner och via sin hemsida 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 cirka 15-20% från säljaren. Planet Rooms däremot 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 värdering 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

eller inte. Planet Rooms huvudinriktning
är porslin och keramik. Det som det för
tillfället finns störst efterfrågan på är serviserna Musselmalet och Flora Danica från
Royal Copenhagen samt keramik från Gustavsberg 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.

Välkommen till Attundahälsans företagshälsovård!

Vi är en erfaren företagshälsovård i nya fräscha lokaler där du kan
träffa samma läkare år efter år. Attundahälsans företagshälsovård
är den naturliga första kontakten för alla arbetsrelaterade hälsoproblem
som inte kräver sjukhusvård.
Vid mottagningen finns:
• Blodtrycksmätning
• Läkarmottagning
• Sköterskemottagning
• Provtagning
• Psykisk hälsa
• Receptförnyelse
• Hörselmottagning

Öppettider
Vardagar 8-17

Akutbesök
Vi har tider varje dag för lättare akuta besvär.
Ring alltid innan besök och boka tid.

Hitta hit
Mottagningen finns i nya lokaler på
Bagarbyvägen 61,
Häggviks Handelsplats

08-120 99 125 • attundahalsan.se
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PROFILEN

Framtidens arbetsplats
– hur ser den ut?
Hur kan företag förbereda sig inför framtiden och vilken roll spelar tekniska lösningar för utvecklingen
av framtidens innovativa arbetsplatser?

R

edan innan pandemin
fanns tydliga tendenser som pekade mot
ökad flexibilitet och
mer distansarbete. Med
Covid-19 kom ytterligare förändringar som sannolikt kommer
att leva kvar och påverka hur framtidens
arbetsplats kommer att se ut.
–Vi tror att framtidens arbetsplats
kommer att förändras mycket på grund
av pandemin. Långsiktigt tror vi att kontoren kommer att bli mer mötesplats än
arbetsplats. Många har varit tvungna att
jobba hemifrån, i början var det inte enkelt, men nu har många insett fördelarna,
som att slippa restid och få mer tid över
för familj och fritidsintressen. Forskning
från McKinsey visar att över 80 procent
av medarbetarna uppskattar att kunna
jobba hemifrån även efter pandemin. Det
viktigaste är att arbetsgivaren lyssnar på
sina medarbetare för att kunna erbjuda
dem det som behövs och vara flexibla,
menar Wessel Bronstring, Operativ Chef
för Planon Software i Norden.
Det är tydligt att medarbetarna uppskattar den flexibilitet det innebär att jobba
hemifrån och inte vara på kontoret fem
dagar i veckan. Till följd av det förutspår Planon att behovet av kontorsyta
minskar med 30 procent. Detta påverkar
även hur företag behöver planera för sina
medarbetare.
–Tidigare var det enkelt att planera med
ett stabilt behov av plats och utrustning
per medarbetare, men nu kan behovet
växla från dag till dag. Det blir mer krävande att planera framtidens arbetsplats,
säger Wessel.
Utöver att olika yrkesroller har varierande behov av att jobba ostört eller att
interagera och vara på arbetsplatsen är
det dessutom första gången fyra generationer jobbar sida vid sida på samma
arbetsplats. Detta är något som kräver
ytterligare flexibilitet i planeringen från
arbetsgivarens sida för att allas behov ska
kunna uppfyllas.
Att kunna jobba hemifrån och att det
finns teknik som stödjer det blir alltså
en hygienfaktor i framtiden. Medarbetarna förväntar sig samma enkelhet på
arbetsplatsen som på fritiden. Generellt
sett ser vi en alltmer digital attityd med
fokus på bekvämlighet och att kunna jobba smidigt och enkelt.
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Planon förutspår även att samspelet mellan teknik och den fysiska arbetsplatsen
blir viktigare, och konceptet ’smart buildings’ kommer spela en alltmer betydande roll. Här handlar det om att kunna
optimera och mäta hur arbetsplatsen
används, att arbetsplatsen stödjer flexibla behov, samt att det går att boka olika
utrymmen på flexibla arbetsplatser.

ra smarta digitala lösningar blir man en
framtidsarbetsplats, säger Wessel.

–Den arbetsgivare som utnyttjar sina
kontor på bästa sätt kommer att kunna
erbjuda det som krävs. Genom att använda det utrymme som redan finns på ett
flexibelt sätt och genom att implemente-

I den processen är det helt avgörande
för utvecklingen att man har en innovationspartner som kan stödja bolaget i
förändringen. Det krävs ett smart arbetsplatssystemför att göra rätt analyser och
anpassningar, öka medarbetarupplevelsen
på arbetsplatsen, sänka kostnader och
minska miljöpåverkan. Genom sitt samarbete med Schneider Electric levererar
Planon tjänster för såväl inomhusklimat
som besökshantering och mötesrumshantering. Lösningar med touchscreens

15

och mobilappar gör det möjligt att boka
en arbetsplats och mötesrum vart medarbetarna än befinner sig, och nu i pandemitider har man utvecklat lösningen
ytterligare för att kunna möta förändrade
säkerhet- och hygienbehov. Bokade rum
som inte används släpps automatiskt och
städning bokas automatiskt innan rummen ska tas i bruk.

vilket även hjälper bolagen att nå sina
miljömål. Då tror vi självklart att det
är väldigt viktigt att man har ett partnerskap med ett bolag som hjälper till
med digitaliseringen av fastigheten så att
man kan nå de bästa resultaten. Då är det
självklart avgörande att en utvärdering
av företagets nutida arbetsplatsstrategi
görs, säger Wessel.

–Behovet i framtiden kommer inte
se ut exakt som nu. Genom att minska
arbetsplatserna och/eller ytan kan många
företag sänka kostnader, men även minska energianvändning och miljöpåverkan,

Skribent: Anna Bjärenäs

OM PLANON
Planon Software har
över 37 års erfarenhet
gällande dessa frågor
och arbetar aktivt med
en internationell marknad
för att skapa innovativa
lösningar för framtidens
arbetsplatser. Flera
oberoende konsultföretag
som Verdantix och Gartner
har konsekvent rankat
Planon som en global
ledare på marknaden och
deras omfattande lösningar
har implementerats hos
över 2500 kunder över
hela världen. Planons
partnerskap med Schneider
Electric kombinerar två
globala marknadsledare
inom lösningar för smarta
arbetsplatser, och skapar
en heltäckande lösning
som tar arbetsplatser in i
framtiden. Med ett kontor
i Göteborg arbetar Planon
Nordics aktivt med den
nordiska marknaden och
skapar innovativa lösningar
för smarta nordiska
arbetsplatser.
Läs mer om Planon:
www.planonsoftware.se
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Svensk EdTech startup bygger
digitala muskler med storytelling
Specialiserade inom adaption och förändringsledning, med storytelling som signum, hjälper Storyals företag och
organisationer bygga digital kompetens. Som Microsoft Guldpartner, med global expertis och ett unikt koncept vänder
Storyals upp och ner på traditionella utbildningsformat och hjälper organisationer jobba smartare digitalt

F

för de flesta.

ramtidens arbetsplats är på
många sätt redan här. Företag och organisationer har
tvingats ställa om till distansarbete och den digitala
arbetsplatsen är en realitet

–Nu gäller det att dra nytta av det
enorma uppsving vi sett i digital adaption
under 2020 och vidareutveckla de digitala
arbetssätten, säger Ulrika Hedlund, produktivitetsexpert och grundare av Storyals. Organisationer har tagit ett enormt
kliv när det gäller digitala möten. Folk har
anammat verktyg som Microsoft Teams
och Zoom och ribban för att kommunicera digitalt har sänkts, fortsätter hon.
Nya digitala arbetssätt
Men digitala möten är bara toppen på
isberget. Den stora vinsten kommer när
man börjar använda moderna digitala
arbetssätt fullt ut. När filer sparas i molnet
och man arbetar i gemensamma dokument, när anteckningar tas digitalt och
man vågar ersätta epost med mer effektiva
forum för internkommunikation.
Många organisationer investerar stora
belopp i Microsoft 365 men får inte ut
maximalt värde då användarna ofta är
fast i gamla vanor. Ansvaret för adaption
och digital kompetensutveckling hamnar
ofta mellan stolarna då det inte ses som
en renodlad fråga för vare sig IT eller HR.
Det får i slutändan förödande konsekvenser för både produktiviteten och lönsamheten. För att lyckas med omställningen
till ett mer effektivt digitalt arbete måste
frågan upp på ledningsnivå och omfatta
hela organisationen.
Internationellt team utspritt över fyra
kontinenter
Storyals erbjuder en unik lösning för digital adaption och kompetensutveckling
inom Microsoft 365 och de växer just nu
så det knakar. De är ett mångkulturellt
team utspritt över fyra kontinenter. Med
huvudkontoret i Stockholm jobbar de internationellt med kunder i hela världen.
–Vi lever som vi lär! utropar Hareer,
medieproducent på Storyals glatt. Även
om vi inte alla befinner oss på samma
geografiska plats så jobbar vi tätt ihop
online. Vårt digitala kontor är i Microsoft Teams. Där hålls alla möten, dokument delas via SharePoint och det sociala
snacket sker i en särskild kanal så år alla
känner sig delaktiga. Det funkar hur bra
som helst!
Banbrytande koncept
Storyals banbrytande utbildningskoncept förser organisationer med korta,

story-baserade utbildningsfilmer som
kontinuerligt uppdateras för att hålla
jämna steg med de snabba förändringarna i Microsoft 365. Filmerna är korta,
mellan 10–15 minuter, så att användare
kan ta till sig kunskapen vid sidan av sitt
vanliga arbete, s.k. mikroinlärning.
–Det som också särskiljer oss från andra
på marknaden är att vi förklarar så att folk
förstår, säger Ulrika. Vårt koncept bygger
på storytelling och verklighetsbaserade
situationer där verktygen används i sitt
rätta sammanhang. Vi förklarar på ett målande sätt hur man på bästa sätt använder
de olika funktionerna i sin arbetsdag.

Nyckeln till framgång stavas digitalt
ledarskap
På Storyals betonar man vikten av digitalt
ledarskap - att chefer och andra nyckelpersoner står bakom den digitala transformationen och agerar förebilder. De
behöver veta hur man håller engagerande
möten online, hur man kommunicerar
effektivt och fördelar arbetsuppgifter
digitalt.
–Det finns tyvärr inga genvägar när det
gäller digital adaption, säger Pia Langenkrans, Adoption Expert på Storyals. Det
handlar om att skapa en kultur av kontinuerligt lärande. Här jobbar vi kreativt

med allt ifrån 1-1 coaching, digitala gym
och bootcamps för att hjälpa våra kunder
komma igång ordentligt, fortsätter hon.
– Precis som att man måste träna sin
kropp för att behålla hälsan, så är det viktigt att man bygger digitala muskler för att
hantera och uppskatta dagens moderna
arbetsverktyg, avslutar Ulrika Hedlund.
Vi brinner för att förmedla vår kunskap
och de positiva effekter som dessa nya
digital arbetssätt medför.

VPL Digital Sprint Board®

Prova fritt
i 60 dagar

Agilt projektarbete – digitalt och på distans
VPL DSB® är en molnbaserad programvara som möjliggör dagliga standups och
sprintplanering på distans. VPL DSB® har dynamiska vyer som
enkelt skräddarsys per team och projekt.

Teamboards

Touch screen interface

✓ Skräddarsy per team och projekt
✓ Visualisera flera projekt samtidigt
✓ Spara personliga inställningar

✓ Gör actions direkt på skärmen
✓ Ersätt whiteboard och post-it lappar
✓ Låt flera team dela skärm

Beroenden

Dynamiska vyer

✓ Skapa beroende-regler mellan tasks
✓ Larm om beroende-regel ej uppfylls
✓ Visualisera status på alla beroenden

✓ Scrum-, Sprint- och Planning vy
✓ Backlog tillgänglig i alla vyer
✓ Skapa unika filter direkt i applikationen

leqm.se • LEQM AB, Stora Åvägen 21, 436 34 Askim, Sweden • Member of SAP® PartnerEdge® open ecosystem.
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Niclas Möttus Olsson, VD BrainLit

En BioCentrisk ljuslösning
är framtidens arbetsplats

Med sin banbrytande tekniska uppfinning BioCentric Lighting™ har det svenska innovativa företaget BrainLit patent på
ett avancerat, responsivt, självlärande system som skapar dagsljusliknande miljöer inomhus. I november 2020 lanserade
de världens första personliga, uppkopplade, dynamiska och fristående LED system, BrainLit Alven™.

L

juset. Kanske du minns den
soliga sommardagen då du
sprang i det höga gräset tillsammans med en vän när du
var liten. Eller den där mysiga midsommarkvällen då du beskådade
en solnedgång i skärgården. Alla dessa
ljusminnen är personliga. Faktum är att
dagsljuset får oss att må bra. Företaget
BrainLit grundades av Tord Wingren
2012 och fokuserar på hälsa, teknologi
och välmående. Med andra ord vad det
är som får oss att må bättre och prestera
bättre. Av människans 25000 gener så är
20 % direkt kopplade till ljusberoende.
Det innebär att 5000 gener kräver och
påverkas av ljus.
– Vi som däggdjur behöver 6-8 timmars naturligt ljus per dygn för att vi ska
leva ett cirkadiskt, hållbart liv. Gör vi

Läs mer
om Alven
på www.brainlit.com

inte det manifesteras det i att vi får en
icke hälsosam sömncykel. Det resulterar
i följdsjukdomar där det finns en stark
koppling till kardiovaskulära sjukdomar
och cancer, diabetes, fetma och minnesrelaterad problematik. Detta är en konsekvens av att vi lever ett liv som vi inte
är designade för att leva. Med takt i att
den här kunskapen blir mer allmän leder det till ett enormt intresse för det vi
gör, säger Niclas Möttus Olsson, VD för
BrainLit AB.
Resultat av BioCentriskt Ljus
De verksamheter som BrainLit idag levererar ljussystem till är framförallt sjuk
och hälsovård, kontor, skolor och hotell.
Det är fasta ljussystem som byggs in i
fastigheter. BrainLit gör mätningar i de
flesta av deras installationer och grovt
räknat brukar sjukfrånvaron gå ner mellan 30-50% hos de som använder sig av
BioCentric Lighting™ som i sin tur leder
till att produktiviteten går upp. Mår man
bra och är alert och frisk, är det lättare
att producera. Efter positiva reaktioner
om välmående på jobbet och ökad energi i skolan bland elever, har efterfrågan
varit stor från användare av BioCentric
Lighting™ att även ha det i hemmiljö som
till exempel vid hemmakontor eller hemstudieplatser. Därför utvecklades BrainLit
Alven.
– Alven har samma tekniska kapacitet som våra stora fastbyggda system.
Ett avancerat styr- och censorsystem,
ljusmätare, och acceleratorer. Det är en
mycket teknisk kompetent produkt som
vi brukar kalla ett fristående system och
inte en fristående produkt. Alven kan med
fördel placeras på en mindre arbetsplats,

kontor, äldreboende eller någonstans där
miljön kan förbättras. Resultatet blir de
fina biologiska effekterna. Just nu har vi
ett 100 tal enheter runt om i världen som
testas med fantastiska resultat, berättar
Niclas.
Designen
Alvens design är en healthtech produkt.
Vit, mimimalistisk och stilren. Mycket
skandinavisk. Men BrainLit har ingått
ett samarbetsavtal med danske modedesignern Ilse Jacobsen som nu kommer
att börja designa ”skins” för Alven. De
kan till exempel göras i björkmönster,
fotbollsmönster, mörk valnöt eller bambu. Med fördel kan den beställas i vilket
mönster som helst för att passa in i miljön
som den används i.
– Vi har inte kompromissat med effekten av vad vi levererar. Designen av
produkten har vi gjort utifrån de värden
de ger. Tack och lov har det resulterat i
en produkt som jag tycker ser spännande
ut! Den skandinaviska designen har väckt
ett enormt intresse, inte minst i USA. Vi
jobbar intensivt med att situationsanpassa
upplevelsen av teknologin. Vår vision är,
att teknologi och design måste samverka,
för att man ska kunna känna att det här är
en produkt som verkligen levererar hälsa
och välmående ur flera perspektiv, inte
bara biologiska men även det estetiska
perspektivet, menar Niclas.
Samarbeten
BrainLit är ett healthtech och wellbeings
företag med en fot i forskning och utveckling samt en fot i verkligheten där
deras kunder befinner sig. För att behålla fokuset och för att ligga i teknisk

framkant behöver de fokusera på det som
de är skickliga på, nämligen att utveckla
teknologi för framtiden.
–All tillverkning av det vi innoverar
lägger vi ut på tredje partners och i det här
fallet svenska NOTE som är tillverkare
av Alven. Produkten är framtagen och
utvecklad i Sverige men även tillverkad i
Sverige. När det sedan gäller att leverera
de produkter som är tillverkade i Sverige
till kunder runt om i världen så har vi
tecknat ett exklusivt avtal med Arjo som
distributionspartner för sjukhus och hälsovård segmentet. Arjo har 1000 säljare
som besöker vårdhem och sjukhus runt
om i världen för att förklara hur vår teknologi kan påskynda tillfrisknandet hos
patienter, berättar Niclas.
Vision för framtiden
BrainLits långsiktiga målsättning är att
förbättra människors liv med BioCentric
Lighting™.
– I och med att vi arbetar med forskning och utveckling, drivs vi av att få så
många människor som möjligt att uppleva
hur det känns att leva ett Biocentriskt liv,
och ett liv som vi är designade för att leva .
Ljus är extremt personligt. Det finns inte
ett ljus som är rätt för alla. Därför är det
viktigt att även jobba med det individuella
ljuset. Det går inte att förutsätta att alla
mår bra av samma ljus på en arbetsplats
och vad BrainLit kan åstadkomma är, att
vi kan adressera varje individs unika behov av rätt ljus vid rätt tillfälle, avslutar
Niclas.
/Text: Isabelle Ibérer
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Nya miljörelaterade tekniker gör
samhället bättre i framtiden

Stoppa övergödning med robotar, skapa systemlösningar som sänker klorhalten i åldrande simhallar, installera 5G i samhället och
autonoma flygplatser är några av de projekt som utvecklingsteamet på Teknikmarknad är med och utvecklar. Tillsammans med
Kungliga Tekniska högskolan (KTH) hjälper de till att utveckla och leverera nya tekniklösningar som leder till bättre samhällen.

I

dag är den senaste tekniken så
oerhört avgörande i samhället.
Kanske ännu mer nu än innan på
grund av omställningarna vi har
fått göra det senaste året. Teknikmarknad har sedan starten 2009 varit
med och utvecklat och levererat de senaste tekniklösningarna till minst 100
kommuner samt hjälpt ett tiotal att hitta
framtidens teknik i samband med projekt
inom delegationen för hållbara städer.
Detta har inte bara skett inom Sveriges
gränser men även i Kinas kommuner där
Teknikmarknad har hjälpt till att hitta
ny effektiv miljöteknik från svenska leverantörer. Teknikmarknad har sitt ursprung från Kungliga Tekniska Högskolan
i Stockholm där samtliga medarbetare
har examen inom miljöteknikrelaterade
områden och där även ett av deras kontor
finns idag.
– Vi har flera pågående samarbetsprojekt med KTH kontinuerligt och är
nästan som en avdelning där fast vi är
avknoppade och fungerar som ett vanligt bolag. Vi samarbetar även med andra
tekniska högskolor vilket är spännande,
säger Bengt Simonsson, forskning- och
marknadschef på Teknikmarknad.
Övergödning
Eutrofiering eller övergödning sker när
utsläpp av för mycket gödande växtnäringsämnen i mark och vattendrag uppstår. Det kan yttra sig som till exempel
algblomning i hav och sjöar.
–Problemet blir allt större i Östersjön
och i Sveriges sjöar men vi har utvecklat
en robot som kan åtgärda övergödning.
Roboten använder sig av 4G-teknik och
är GPS-styrd och tack vare kameror är
det möjligt att övervaka flera robotar i
olika sjöar samtidigt. Vi säljer just nu
robotarna till Sveriges kommuner genom
produktbolaget Nordic Nutrients AB, förklarar Bengt.
Åldrande simhallar
I simhallar måste det hela tiden användas
klor för att ta död på alla bakterier som
finns i vattnet. Detta gör att byggnaderna
påverkas och ofta börjar vittra sönder
redan efter 40-50 år. Teknikmarknad har
utvecklat en systemlösning som kan sänka
klorhalten i bassängen, men ändå behålla
säkerheten. Systemlösningen gör det också möjligt att sänka energiförbrukningen
och förbättra inomhusmiljön i simhallen.
– Vi har under åren gjort olika matchningsprojekt där vi hjälper kommuner
att hitta teknik som löser deras problem
och när det gäller simhallar, har vi tagit
fram ett system som dödar bakterier på
andra sätt än med klor. Den tekniken har
vi utvecklat under tio års tid och nu har

vi knoppat av produktbolaget Framtidens
simhallar som säljer systemet till Sveriges
kommuner, berättar Bengt.

uppkopplad teknik vilket kan leda till
ett hälsosammare och längre liv, menar
Bengt.

5G i samhället
Konsumenternas behov av inomhustäckning har ökat och kommer öka mer
enligt Bengt Simonsson. I samband med
utbyggnaden av 5G i Sveriges kommuner
kommer de större operatörerna att stänga
ner 3G-nätet redan 2023 och 2G-nätet
2025. Användningen av mobildata kommer samtidigt att fördubblas vart tredje
år. Allt tätare väggar gör att mobilsignalen
inte tar sig igenom. Hyresgästerna, i synnerhet den yngre generationen, kommer
att efterfråga tillräcklig mobiltäckning
i sin bostad och i publika lokaler. Teknikmarknad har knoppat av bolaget Real
Estate Com som hjälper Sveriges kommuner att skapa framtidens uppkoppling i
fastigheter.

Den autonoma flygplatsen
Tänk er ett flygplan som är eldrivet. Det
är ingen fiktion utan något som redan
är verklighet. Flyget kommer att förbättras med vätgasdrift och eldrift. Drönare
kommer flyga runt för persontransport
och varutransport, vilket redan är en
verklighet och kommer att hanteras av
morgondagens flygplatser.

– Jag anser att det kommer bli säkrare för alla människor när 5G kommer.
Vi får möjligheten att ha monitorering
av hälsan på ett bättre sätt där vi snabbt
kommer att kunna upptäcka om vi är
sjuka. Människor har valet att kunna ha

Tekniken utvecklas och samhället blir
bättre enligt många experter. Men det
finns medborgare som på olika sätt är
fientliga till den tekniska utvecklingen.
Teknikmarknad försöker då förklara hur
teknik kan bidra till ett bättre samhälle

–Sveriges flygplatser måste digitaliseras, automatiseras och anpassas för
framtidens flyg. Vi driver projektet ”Den
autonoma flygplatsen” som hjälper Sveriges flygplatser att utveckla systemlösningarna för framtidens flygtrafik. I projektet
deltar Sveriges större industrikoncerner,
berättar Bengt.

och ett lättare liv. Ska vi sluta att utveckla
samhället? Hade det till exempel varit
bättre med häst och vagn och inget rinnande vatten?
– Människan har alltid utvecklat ny
teknik, ända sedan vi bodde i grottor. Vi
på Teknikmarknad kommer att fortsätta
jobba med att utveckla ny teknik, och
vi kommer att fortsätta studera hur det
vi gör verkligen leder till att människor
blir lyckligare och tekniken blir bättre för
samhället. Föroreningarna blir mindre,
koldioxidhalterna kommer att vara lägre och det kommer bli säkrare att flyga,
avslutar Bengt.
Text: Isabelle Ibérer
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Bakgrundskontroller
är här för att stanna

Nu ökar intresset för onlinebaserade bakgrundskontroller bland företag, myndigheter och organisationer.
– Vi ser att brottsligheten ökar samtidigt som polisen och rättsväsendet inte klarar av sin uppgift fullt ut, säger Gunnar
Axén, styrelseordförande för Verifiera.

I

dag förväntar vi oss att snabbt
kunna få tag i den information vi
behöver. Behovet av säkra bakgrundskontroller ökar i takt med
att allt mer brottslighet avslöjas.

– I vissa fall är bakgrundskontroller
en förutsättning för att bedriva viss verksamhet eller att få sälja varor och tjänster
till den offentliga sektorn. I andra fall
handlar det om att undvika förluster på
affärer med oseriösa företag, personal
som riskerar medarbetares och kunders
säkerhet, säger Gunnar Axén, styrelseordförande för snabbväxande Verifiera.
Med sin tjänst riktar man sig mot företag, organisationer och myndigheter.

Gunnar Axén

– Vi behöver pålitliga tjänstemän och
myndighetsutövare som inte kan utsättas för påtryckningar eller falla offer
för mutor. Då är det viktigt att känna
till personens bakgrund och eventuella
ekonomiska problem, påpekar Gunnar
Axén. Verifieras tjänst har blivit populär i rekryteringssammanhang. Tjänsten
fångar upp mycket som inte syns i de
begränsade och ofta inaktuella utdrag

från belastningsregistret som ibland
efterfrågas av arbetsgivarna.
– Dessutom vet vi att det säljs falska utdrag från belastningsregistret på
nätet. Våra tjänster gör att man får en
helt uppdaterad kontroll av personens
bakgrund, till exempel vad gäller eventuellt begångna brott, tvister, ekonomisk
situation och körkortsstatus. Med onlinebaserade bakgrundskontroller kan
företag, organisationer och myndigheter undvika att anställa personer som
visat på dåligt omdöme och kriminellt
beteende.

Enligt honom talar allt för att intresset
för onlinebaserade bakgrundskontroller
kommer bestå.
– Brottsligheten ökar samtidigt som
polisen och rättsväsendet inte klarar av
sin uppgift fullt ut. Det blir allt tydligare
att företag, organisationer och myndigheter behöver agera mer förebyggande
och ta ett större eget ansvar för att motverka brottslighet.
Läs mer på www.verifiera.se

– Ingen vill ha dömda pedofiler anställda inom skola och omsorg, personer
som dömts för rattfylleri som chaufförer
eller gängkriminella i säkerhetskontrollen på flygplatsen – man kan säkerställa
att så inte sker genom att göra en bakgrundskontroll, säger Gunnar Axén.

Det fysiska kontoret i en digital värld

U

nder våren har mognaden inom
digitalisering accelererat exponentiellt bland medarbetarna på
Syntell, där samtliga helt eller
delvis har jobbat på distans. Utbildningsverksamhet och möten har ställts in och
transformerats till rena digitala möten. Men
vi orkar inte ta till oss information lika bra
på distans. Då vi är tillsammans ökar interaktionen och kreativiteten. Därför har vi
utnyttjat möjligheten att genomföra arbete
och utbildning delvis digitalt. Det är lärdomar vi har gjort under den senaste tiden och
ett arbetssätt vi kommer att fortsätta med
framöver i våra nya lokaler, säger Heike
Schneider Affärsområdeschef på Syntell.

ökat distansarbete från hem respektive andra arbetsplatser, säger Mikael.

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

–En viktig aspekt för att få till en smidig
flytt och nöjda kollegor har varit att arbeta
inkluderande. Vi har genomgående försökt
att kommunicera framsteg med våra medarbetare och be om deras åsikter, till exempel
på teman, färgval och namngivning av våra
nya konferensrum, via olika digitala röstningsfunktioner. Många har deltagit och
förhoppningen är att det skapar en positiv
känsla inför vår flytt, säger Nare Shahnazarian, seniorkonsult med inriktning mot
Verksamhetsutveckling. Alexander, konsult
på Syntell, menar att vissa vill kunna arbeta fokuserat och vill ha en tyst del, medan

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

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

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

andra vill kunna stå framför en whiteboard
och skriva ner tankarna i takten de kommer.
Det har varit utmanande att få alla behov att
samsas. Allt ifrån företagets visuella identitet och att det ska vara representativt för
kunder, till att kollegor ska se fram emot
att komma till ett kontor där man känner
sig inspirerad och vill arbeta. Detta utan att
behöva ta till coldbrew-kranar och bollhav.
Resultatet har mynnat ut i ett kontor som
är ergonomiskt riktigt, som uppfyller deras
funktionella krav och där alla kan känna
sig välkomna oavsett om de behöver tid för
reflektion, koncentration, kommunikation
eller bara vill koppla av tillsammans med

sina kollegor. Från den 5 oktober befinner
sig Syntell på nytt huvudkontor i Stockholm i nya fräscha lokaler vid Gärdet.

Syntell grundades 1994 och är
en av Skandinaviens ledande
konsult- och utbildningspartner. Vi
är verksamma framför allt i Sverige,
Norge och Finland, men har även
samarbete i ytterligare en handfull
länder. Läs mer på www.syntell.se
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Unikt, svenskt
dammsugarmunstycke!

+frakt

Tycker du att det är jobbigt att dammsuga?
Blir du trött och får ont i axlar och leder?
Nozzy Glider är ett helt nytt svenskt dammsugarmunstycke med två mycket viktiga
egenskaper.
• Det är marknadens lättaste allroundmunstycke.
• Det glider lättast av alla munstycken
över alla underlag.
Vad vinner du?
• Du sparar axlar och leder och du
behöver inte anstränga dig lika mycket
som annars.
• Du vinner tid. Med Nozzy Glider på ditt
dammsugarrör så dammsuger du på
halva tiden mot normalt.

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

Varför inte prova denna nya - unika
svenska patenterade uppfinning?
Köp nu för endast 169kr + frakt

Nu ännu bättre!
Nu passar Nozzy Glider alla runda
dammsugarrör med en diameter mellan
31-35 mm vilket är den vanligaste rördiametern på svenska dammsugarrör.
Gå in på www.nozzyglider.se och läs
mer. Där kan du också beställa
ditt Nozzy Glider dammsugarmunstycke.

Beställ direkt på www.nozzyglider.se

Dessutom slipper du växla läge på munstycket när du byter från golv till matta.
Beckholmen 507. 115 21 Stockholm.
www.innovac.se info@innovac.se
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Erektion och inkontinensbesvär efter prostatacanceroperation och strålbehandling går att bota. De flesta
av patienterna som opererats för prostatacancer upplever försämring av erektionsförmågan och urinläckage.
Dock finns hjälp att få och i princip alla blir bättre efter behandlingen.

D

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

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

smärtfri och tar 20-30 minuter. Mottagningen är den första och enda kliniken i
Sverige hittills som erbjuder tekniken och
behandlingen är accepterad och godkänd
globalt. Behandlingen är individuellt anpassad och det finns inga åldersgränser
för behandling så länge man är allmänt
frisk. Alla patienter blir bättre, men vissa
kräver fler behandlingstillfällen, beroende på utgångsläget. De som annars använder erektionsläkemedel slipper ofta
det efter behandlingen.
- Den som hade erektionsbesvär innan cancerbehandlingen och helt saknar
erektion efteråt kräver många fler behandlingar. De som har bra erektion med
hjälpmedel kräver mindre behandling för
att kunna nå normal spontan erektion
utan hjälpmedel, säger Dr. Mansour.
Behandlingen ska helst startas så tidigt
som möjligt efter att det säkerställs att
operationen utförts radikalt och strålbehandlingen gett gott resultat med
omätbart PSA. Då kan man nå de bästa
resultaten. Även för dem som har normala
sexuella aktivitet utan hjälpmedel kan
förbättra sina erektionen med stötvågs-

behandling.
Urologi och Inkontinens Kliniken är helt
privat mottagning och har inga avtal med
landstinget. Patienten betalar alla kostnader själv.
Vi håller god patientsäkerhet och följer
Folkhälsomyndighetens riktlinjer för
en säkrare vård på kliniken under
coronakrisen.

Mailadress för tidsbokning:
info@uik-stockholm.com

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

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.ravarubutiken.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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Örebro universitet skapar möten
som ger hållbar samhällseffekt
Örebro universitet ger de bästa förutsättningarna för ett aktivt och kontinuerligt lärande genom att skapa utmanande
lärmiljöer på alla nivåer från grund- till forskarutbildning. Med sitt nya projekt innovationsarenan vill de generera en plats
för möten mellan studenter, forskare och det omgivande samhället för att tillsammans lösa samhällsutmaningar, från idé
till samhällseffekt helt enkelt.
Foto: Kicki Nilsson / Icon Photography

Ö

rebro, en stad som är känd
för sina vackra omgivningar med fågelparadis, skogar, sjöar och vandringsleder. Men det är också en
stad med ett enormt stort näringsliv. Här
finns 12000 registrerade företag inom
logistik, handel, måltid och tillverkningsindustri. Många av dessa företag anställer
nyexaminerade studenter från Örebro
Universitet.
– Våra studenter som läser här får fina
förutsättningar att få arbete efter avslutade studier. Nio av tio får arbete inom sitt
utbildningsområde ett år efter avslutad
utbildning, och där ligger vi som topp tre

i Sverige vilket är fantastiskt! säger Pia
Ridderby, enhetschef för kommunikation
och samverkan vid Örebro universitet.
Som ett resultat av coronakrisen är arbetsmarknaden tuffare men välfärdsyrkena
är otroligt eftersökta och ansökningar
till sjuksköterskeprogrammet har ökat
med 15% i år, som ligger över rikssnittet.
Samtidigt har universitetet ställt om till
distansundervisning som leder till högre
krav på ledningen.
– Det hade kanske tagit oss fem år
att göra den här resan men i och med
covid-19 har vi blivit intvingade. Hybriddelarna kommer vara otroligt viktiga att
få med och det är det vi klurar på just
nu. Vi försöker jobba skarpt, smart och
effektivt. Det är otroligt spännande att få
arbeta med dessa utvecklingsprocesser
kopplat till innovationsarenan, berättar
Pia.
Hållbarhet
Universitetet har ett starkt hållbarhetsfokus i det utvecklingsarbete som pågår och
de försöker tydliggöra det med koppling
till agenda 2030. Hållbarhet genomsyrar
alla deras utbildningar och mycket av
forskningen som bedrivs. Utvecklingsarbetet ska bidra till att göra samhället
bättre och mer hållbart.

Pia Ridderby

– Ett projekt som vi har satsat på
är innovationsarenan där vi vill skapa

hållbara möten på de utmaningar som
samhället står inför. Från idé till samhällseffekt. Det kommer att bli en plats
för möten mellan forskare, studenter och
det omgivande samhället. I planeringen
har vi ändå tänkt på fysiska möten, och
när vi inte kan ha det är det otroligt spännande att ha digitala live produktioner
som innovativa workshops med deltagare
över hela världen. Då kan folk sitta delvis
på plats eller helt vid andra platser, det
är verkligen ett spännande arbete som
pågår och vi vet inte riktigt hur det ska
bli men vi prövar oss fram, berättar Pia.
Internationellt samarbete
Internationell konkurrenskraftig forskning bedrivs på Örebro universitet där
15000 studenter bedriver framstående
forskning inom medicin, AI, miljöforskning och de erbjuder över 80 olika professionsutbildningar som läkarprogram,
civilingenjör, sjuksköterska, lärare och
civilekonom. Om du föredrar kreativitet
så finns det även utbildningar som musikhögskola, restaurang och hotell; alltså
ett universitet med en oerhört stor bredd.
– Vi har idag ett tiotal program på masternivå där vi försöker rekrytera studenter
från Europa men också övriga världen. Vi
har även flera utbytesprogram, tex Erasmus där du som student kan vistas i ett
annat land som en del av din utbildning.
Detta året har vi varit ute på virtuella
mässor i hela världen som till exempel

i Kina och Sydamerika, samt även olika
ställen i Europa. Det är otroligt häftigt
att man kommer så nära många och kan
chatta, ställa frågor och visa upp hur studentlivet är här, berättar Pia.
Framtidens studenter
Örebro universitets vision är att vara en
attraktiv studie- och arbetsplats där studenter och medarbetare känner glädje och
stolthet. Att vara ett framstående universitet med kunskapsbaserad samhällsutveckling och mod att ompröva och att
tänka nytt, där forskning är användbart
för samhället och utbildningar som rustar
studenter för det framtida arbetslivet.
– Vi har en fin ranking i Times High
Education där vi ligger bland de 400 bästa
lärosätena i världen. Det bevisar att vi har
en forskning med hög kvalitet och utbildningar med hög kvalitet, avslutar Pia.
Text: Isabelle Ibérer
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Det fysiska mötet blir ännu
viktigare i framtiden
Det finns många anställda som känner att distansarbetet har fungerat utmärkt, vardagen är smidigare och ett stort antal vill
fortsätta på samma sätt efter restriktionerna har släppt. Det mest ultimata skulle vara tre dagars hemarbete och två dagar på
kontoret. Men varför två dagar på kontoret? jo på grund av att vi behöver det fysiska mötet. Vi är sociala varelser och det finns
inte mycket som går upp mot att träffa människor fysiskt i samma rum. Vi hör termen ”det nya normala” överallt, men vad innebär
det egentligen? Enligt Magnus Ericsson, VD på Nova Park och Steningeviks konferenshotell går det inte att resonera i den termen
för ingen vet hur det kommer bli förrän vi är där.

V

i tappar mycket när vi inte
kan träffas fysiskt och därför blir det fysiska mötet
viktigare framöver. Företag
måste se till att schemalägga möten, budgetera och planera för hur
företagskulturen ska ses över. Tänk den
personen som börjar jobba på ett företag
som inte har träffat sina kollegor innan
mer än via Zoom eller Teams det senaste året. Det blir en helt annan situation.
Detta leder till att det blir lättare att byta
företag för att personen inte är lika känslomässigt investerad. Eller på grund av
att känslan av behörighet och gemenskap
med kollegor saknas. Där ser jag en stor
möjlighet för vår bransch att vara den
bryggan mellan en digital arbetsplats, och
ett kontor som kanske inte besöks varje
dag men med företagets vilja att skapa
en företagskultur och en gemenskap med
sina anställda, berättar Magnus.

Nova Park konferensrum

Magnus Ericsson, VD

Nova Park har med sina 25 år i branschen blivit utnämnd som Sveriges säkraste konferensanläggning och de vet hur
viktigt det är att hålla fysiska möten.
–Det finns tre typer av möten som
är mycket svåra att sköta digitalt, inte
omöjliga men det blir svårt och det är;
ledarskapsfrågor, kulturbyggande det vill
säga vilka vi är som företag (en konferens
eller kick off är ett exempel på hur man
normalt brukar sätta en sådan värdering)
och kreativa möten som strategimöten,
understryker Magnus.
Enligt Magnus kommer det bli ett uppsving av konferenser, teambuilding och
strategimöten när restriktionerna är borta
och företag kan träffas igen. Behovet av
julfester, kickoff och sommarfester är
stort i och med att företag inte har kunnat
ha det på ett helt år. Det är mycket viktiga
händelser för en anställd på grund av
gemenskapen vilket leder till ökad trivsel
på arbetsplatsen.
–Innan coronakrisen hade ett företag
cirka tio möten om året varav ett eller två
dåliga. Nu kanske de endast har tre möten
om året och då måste de vara utmärkta.
Ett företag bör välja en anläggning som
tänker på säkerhet, inte bara på grund av
Covid-19 men också generell säkerhet,
kvalitet, ventilation, teknik, logi, mat och
service. Nova Park och Steningevik är

Steningevik strandlinje

Sveriges ledande konferensanläggningar och har varit det på lång tid, berättar
Magnus.
Visionen för Nova Park och Steningeviks
konferenshotell är att alltid vara ledande i
branschen. Det har de varit i många år och
det kommer de att fortsätta vara enligt
Magnus. Men det finns mycket osäkerhet
just nu vilket medför hög beredskap för
anpassning av gästernas önskemål och
företagens behov.

–Vi har sett alla typer av trender som
innebär att företag ska ha möten och inte
ha möten. Det här är dock en enorm kris
som vi inte har varit med om tidigare,
men samtidigt upplevde vi den 11:e September 2001 när hela världsmarknaden
kraschade. Vi kan hantera sådana typer
av scenario och vår bransch har alltid
kommit tillbaka och växt sig starkare,
just för att behovet av fysiska möten är
så viktigt, avslutar Magnus.
// Text: Isabelle Ibérer

www.viktigtattmötas.se
www.novapark.se
www.steningevik.se

Besök gotessons.se för mer inspiration

“

Moving Wall är en helt ny serie och
produktkategori bestående av tre
förvaringsmöbler tillika ljudabsorbenter och
rumsavdelare: Media, Tower och Bridge.
Kortsidorna har hyllplan och de är monterade
på hjul för smidig förflyttning. På Media kan
man enkelt montera upp en TV-skärm eller
Sketch skrivtavla beroende på behovet. Den
smarta designen tillåter alla kablar att dras inuti
möblerna så att skärm, lampor eller eluttag kan
användas på ett stilrent sätt.
Att inreda med ljudabsorberande element är att
skapa hållbarare miljöer för alla som vistas där.
Det är framtidens arbetsplatser.

Kursakademin utbildar
framtidens arbetsplatser!
Under pandemin har så många som hälften av alla svenska företag dragit ner på kompetensutveckling för medarbetarna.
Detta trots att 6 av 10 ledare menar att behovet av utbildning ökat just i dessa tider.

Håkan Wästerlid, VD på Kursakademin.

C

oronapandemin har påverkat de flesta företag
och branscher på ett eller
annat sätt. Ett företag som
omdanat sin verksamhet
och anpassat den till det nya normala är
tidigare Retorikhuset som under hösten
startat om verksamheten under namnet
Kursakademin.
– Vi var tidigt ute med kommunikation och retorikutbildningar, beaktar de
senaste rönen om pedagogik och är noga
med att alltid lyssna på våra deltagare. Vi
vill vara en utbildningsplats som är lika

Små grupper för bättre inlärning

drivna att utveckla och förnya som våra
kursdeltagare är, säger Håkan Wästerlid,
VD på Kursakademin.
Sedan 2005 har Kursakademin hjälpt företag att höja kunskapsnivån hos tusentals
personer på svenska företag, kommuner
och myndigheter. Genom utbildningar
inom ledarskap, IT, kommunikation, medieträning och arbetsmiljö, samt personlig coaching, bidrar man till en bättre
framtida arbetsplats för sina kunder.
– Vi hjälper våra kursdeltagare på ledarskapsutbildningarna att bli tryggare

i sitt ledarskap, att lägga upp en strategi
för ledarskapet, att våga ta plats, att ta tag
i osämja/friktion redan innan de blivit
konflikter, kort sagt att våga vara chefer.
På våra kurser i presentationsteknik lär
man sig bla om vikten av kroppsspråket och att ha en röd tråd i upplägget.
Vi jobbar i små grupper, oftast max 10
personer för att alla deltagare ska få ut
det de vill av utbildningen. Vi lägger in
mycket träning och praktiska övningar i
kurserna, det är så kunskapen fastnar. I
nästan alla kurser har vi lagt in ett avsnitt
som behandlar dagens nya digitala värld
gällande till exempel presentationstekniken, berättar Håkan.
I en nyligen utförd undersökning från Degreed svarade 6 av 10 ledare att det märks
ett ökat behov av kommunikation under
Coronakrisen. Samtidigt uppger 5 av 10
att kompetensutvecklingen har minskat
under pandemin. Här är det oerhört viktigt att inte låta de tuffa tiderna beröva
företag chansen till utveckling genom utbildning av medarbetarna, menar Håkan.
– Personalen är det viktigaste man har
som företag. Det finns nu bidrag från
regeringen för utbildning. Pandemin har
lett till att många jobbar hemifrån, vilket
frigör mer tid till fortbildning. Det är
oerhört viktigt att man fortsätter utbilda sin personal och distansutbildningar
funkar bra i dessa tider, det finns ingen
anledning att inte utbilda. Faran är annars att vi bygger upp en kompetensskuld
till medarbetarna, som likt vårdskulden
kommer att ligga oss till last framöver

och som kommer att behöva åtgärdas från
företagens sida om man inte vill förlora
medarbetare, få problem med tillväxten
och hamna efter i konkurrensen.
I kristider har Kursakademin en ny filosofi: att erbjuda minst samma höga utbildningskvalitet som tidigare till Sveriges nu
lägsta priser. Det har lyckats då många
deltagare väljer att komma tillbaka och
ger Kursakademin i snitt 4,8 av 5 möjliga
poäng i utvärderingarna.
– Vi har halverat priset sedan tidigare.
Tvådagars ledarskapsutbildning som tidigare kostade 13.900 SEK får man nu för
6.900 SEK. Man kan gå två utbildningar
istället för en, vilket ger företagen större
möjligheter att utbilda sina medarbetare.
Ett helt unikt erbjudande på marknaden!
I dessa tider ges samtliga utbildningar
bland annat via Zoom, vilket varit en omställning för lärare och deltagare, men
mött mycket positiv kritik.
– Man får mycket med sig, så deltagarna är nöjda. Fysiska kurser är något
man längtar tillbaka till, men just nu finns
ju inte den möjligheten, avslutar Håkan.
Skribent: Anna Bjärenäs
Läs mer och anmäl dig på
Kursakademin.se

