
           HELA DENNA TEMATIDNING ÄR FRÅN WENDELIN MEDIA

 SEP 2021
WENDELIN MEDIA

 INNOVATIVA FÖRETAG       

Heinestams -
Frida Melander Vängbo

 

”Starta ett aktiebolag på ett snabbt och 
effektivt sätt” sid. 16

Investeringar som 
skapar tillväxt där
du bor - sid.10

Divid skräddar-
syr konfigura-
tionsprogram 

till ventilations-
branschen

sid.13

Innovativ process för
effektiv fönstertillverkning 

sid.6

GAJD kom-
binerar res-

taurering och 
kommersiella 

uppdrag 
 sid.15

 

Ny teknik för 
vattenrening kan 
lösa bristen på rent 
vatten i världen 
med hjälp av billig 
spillvärme 
 sid.11

 

 Profilen:
Fo

to
: M

al
in

 G
rö

nb
or

g

FASTEST SUPPLIER IN EUROPE
Harald Pihl are rapidly expanding all over the world and we are 
constantly looking for new sale talents. If you are interested,  
check us out at www.haraldpihl.com

Innovativa möjligheter
med datorseendeteknik
 sid.4
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A bbe Halabi jobbade inom 
restaurangbranschen i 
många år där han själv var 
ansvarig för bokföring och 
löner. Efter 20 år tröttnade 

han och kände att det var dags att prova på 
något nytt. Han började först som under-
konsult på serveOffice AB och 2009 blev 
han byråchef. 2017 skedde namnskiftet 
från serveOffice AB till Ekonomilänken 
och idag har företaget 12 medarbetare i 
fräscha lokaler på Hammarbacken i Sol-
lentuna. Ekonomilänken är inte vilken 
redovisningsbyrå som helst utan Abbe 
ger alla sina medarbetare chansen att bli 
delägare genom aktier.

    – Det är bara medarbetarna som är 
ägare. Avslutar man sin tjänst då är man 
inte heller ägare och har inte längre aktier. 
Det är för att hitta ett sätt att motivera 
personalen. De blir sporrade när de får 
vara med som delägare. Ju längre de job-
bar här ju fler chanser har de att köpa 
upp sig. Det är oerhört fördelaktigt för 
alla medarbetare att äga aktier för att det 
blir en avkastning på 40-45 %, men det är 
så länge man jobbar på Ekonomilänken, 
menar Abbe.

Abbe berättar att numera hanteras all 
bokföring av Ekonomilänken digitalt 
för alla nya kunder medans vissa av de-
ras äldre kunder föredrar att inte bli helt 
digitaliserade än. Ekonomilänken har fått 
ett nytt system där kunderna kan logga in 
via hemsidan med hjälp av Bankid och få 
tillgång till alla dokument eftersom det 
kan vara osäkert att skicka dem via mail.

    – Vårt system underlättar och säkerhe-
ten är mycket hög. Kunderna får endast 
åtkomst när de har loggat in med Bankid. 
Med hjälp av detta system kan kunderna 
själva skriva ut viktiga papper eller skicka 
dem direkt till myndigheter, säger Abbe. 

Ekonomilänken har många olika kunder 
från flera branscher men det finns en 
gräns för antalet som de kan ta in.

   – Gränsen går runt 50 anställda på 
ett företag. Då går det att hantera. Det 
innebär att vi jobbar med kunden cirka 
1-2 dagar i veckan och som det ser ut 
nu är det många enmansföretag vi har 
och de är faktiskt den vanligaste kun-
den. 75 procent av alla bolag i Sverige 
är enmansföretag men vilket segment de 

befinner sig i är mycket olika. Det kan 
vara frisörer, IT-konsulter, fastighetskon-
sulter, bygg och snickare men det kan 
också vara större företag och föreningar 
som har uppemot 40-50 anställda som vi 
har berättar Abbe.

Ekonomilänken bidrar till miljön

Abbes personliga passion för miljöfrå-
gor har lett till att även Ekonomilänken 
är engagerad i att förbättra miljön och 
klimatet. 

    – Vi sätter av 1% av vår omsättning 
varje år till natur och miljö. Vi är med i 
världsnaturfonden och en organisation 
som heter ”1% for the planet”. Om vi om-
sätter ca 12 miljoner kr så lägger vi 120 
000 kr om året på natur och miljö. 1% 
for the planet vill ha årsredovisning och 
kvitton på vilka företag vi stöttar som 
exempelvis Världsnaturfonden. Visst får 
vi som är anställda lite mindre utdelning 
genom att göra så men det är värt det, 
säger Abbe.

På Ekonomilänken är det prioritet att alla 
anställda mår bra och trivs. Abbe menar 

att om det ska uppnås måste kunden också 
anpassa sig till Ekonomilänkens arbets-
sätt. Det kanske inte passar för alla kunder 
men kvaliteten på jobbet konsulterna gör  
kommer att bli mycket bättre.

     – Vi har en fin och stadig tillväxt 
och jag hoppas att vi fortsätter att växa 
organiskt och länge. Det är bara kul om 
företaget till och med kan stå kvar utan 
mig en dag. Min vision är innovativ på så 
sätt att det är inkomster som driver hela 
företaget framåt men det är bara medar-
betarna som får all vinst och utdelning, 
avslutar Abbe.

      Text: Isabelle Ibérer

Ekonomilänken är en modern redovisningsbyrå som hjälper företag med ekonomisk vägledning och tillväxt. De fungerar som 
kundens ekonomiavdelning och bistår med allt som rör bokföring. Genom generösa anställningsformer, innovativa lösningar och 

digital teknik hanterar de sina kunders ekonomi med ett stort personligt engagemang och framgång. 

Digital redovisningsbyrå 
med innovativa fördelar
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Med mer lönsamhet i hela produktlivscykeln hjälper och erbjuder företaget Adwisit lösningar och specialister 
inom robot process automation.

A att sitta och testa IT-sys-
tem manuellt kan ta en 
evighet och innebära 
många repeterbara ar-
betsuppgifter. Adwi-
sit startades 2014 av 

Joachim Värling och Lennart Åberg med 
en lång bakgrund av arbete med effek-
tivisering och automatisering i många 
olika konstellationer, framförallt med god 
erfarenhet av att testa affärsflöden som 
inkluderar ERP-system i kombination 
med externa WMS-system och faktura-
hantering. Idag har Adwisit specialister 
inom robot process automation, RPA.

    –Innan vi bildade Adwisit höll vi på 
med ledtider och ledtids förkortningar 
inom IT. Det kunde vara allt från att ta 
fram en produkt till lansering s.k. Time 
to Market projekt, men vi valde sedan att 
fokusera på testautomation. Idag släpps 
det mjukvaror mycket oftare än tidigare 
till exempel iPhone uppdateringar, be-
rättar Joachim.

Adwisits robotportal gör det möjligt att 
via ett webbgränssnitt enkelt starta robo-
tar, schemalägga regelbundna körningar, 
granska resultat och jämföra dem med 
tidigare resultat. För en applikationsan-
svarig innebär det att det, utan att själv 
scripta tester, är enkelt att sätta ihop sitt 
testscope, mata in egen testdata och star-

ta robotar som utför tester eller vanliga 
arbetsuppgifter med några klick.

     –Det är en ordentlig besparing på tid 
med en robot. Många testar IT-system 
helt manuellt men det vi gör går mycket 
snabbare. Vi sätter igång roboten och ser 
till att systemet fungerar som det ska efter 
en uppgradering eller verifiering, berättar 
Lennart. Joachim tillägger:

    –Ibland tenderar vi människor att vara 
trötta och få försämrad prestationsförmå-
ga men roboten gör likadant om klock-
an är 03.00 på morgonen eller 23.00 på 
kvällen. Vi ger endast order till roboten 
vad den ska göra.

Adwisit har byggt affärsflöden: processer, 
regressionstester och end-to-end-tester 
som underlättar beroende på vilka system 
kunderna har. Det kan vara bokförings-
system eller ekonomihanteringssystem 
som ofta hanterar både lager, försäljning 
och inköp. I kombination med använ-
daranpassade och tydliga rapporter blir 
automatiseringen tillgänglig för en större 
del av organisationen.

   –Vårt system gör det möjligt att au-
tomatisera nästan vad som helst. Bran-
schen för oss idag är mycket inriktad mot 
e-handel eller företag som har komplexa 
logistikkedjor. Det kan handla om att 

Effektivisera och testa affärsflöden 
med hjälp av artificiell intelligens

en kund gör en beställning via e-handel 
och vill få en leverans nästa dag. Då blir 
logistikkedjan komplex eftersom det är 
många olika it-system som samverkar, 
till exempel ett som håller koll på lagret 
och en på transporter, berättar Lennart.

För Adwisit framöver handlar det om att 
växa men med lönsamhet. 

    – Man känner en stor ödmjukhet efter 
pandemiåret där det har varit fokus för 
på stabilitet och att bygga framåt. Om ett 
par år kan jag tänka mig att vi är 25-30 
konsulter, säger Lennart. 

Lennart fortsätter med att berätta att 
även om beslutsprocessen har saktat in 
för många företag under coronapandemin 
så har marknadskontakterna och bear-
betningen fördubblats.

    – Pandemin har öppnat upp ökade 
möjligheter för försäljning via digitala 
kanaler. Det har hjälpt oss och gjort att 
vi har blivit ännu säkrare på att vi har 
valt rätt affärsmodell, avslutar Joachim. 

Text: Isabelle Ibérer

Joachim Värling, CEO & Partner Adwisit Lennart Åberg, Partner Adwisit

FAKTA

Adwisit grundades 2014 
och är specialiserade inom 
Robot Process Automation. 
Adwisit har utvecklat ett 
eget system för att hantera 
automation av olika IT-
system.

Systemet har över 70 000 
automatiserade flöden 
inriktade mot ERP, logistik 
och e-handel.

Robot Process Automation 
(RPA) är robotar som kan 
automatisera manuella 
uppgifter som tex 
attestering, uppdatering av 
lagersaldo eller arbeta med 
att verifiera IT-system

Läs mer :
www.adwisit.se
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Visage Technologies kan göra det otänkbara med hjälp av datorseendeteknik. Genom kontinuerlig utveckling och förbättring av sin 
datorseendeprogramvara för ansiktsigenkänning, ansiktsanalys och ansiktsföljning levererar Visage Technologies världsledande lösningar och 

tjänster till kunder på en global marknad.

T änk att kunna prova vir-
tuellt hur ett par glasögon 
ser ut innan de köps eller 
bestämma vilket smink 
som passar bäst till din 
hudton. Det och mycket 

mer går att göra direkt i telefonen med 
den nyaste tekniken. Det finns många 
användningsområden för Visage Tech-
nologies datorseendeteknik.

Företaget grundades 2002 i Linköping av 
Jörgen Ahlberg och Igor S. Pandžić. Två 
ingenjörer/forskare som idag fortsätter 
att utbilda studenter inom området på 
universitet och institutioner runt om i 
världen. Fokuset från början låg på ani-
mering av ansikten och karaktärer och 
grundarna var även med och skapade den 
internationella standarden MPEG-4, som 
har en del för ansiktsanimering.

     

– På den tiden fanns det inget stort kom-
mersiellt värde i ansiktsanimering utan 
det var först när vi började inse att pro-
gramvaran kunde användas till ansikts-
följning som Visage Technologies växte 
och många företag blev intresserade. Över 
åren har vi fått bra kontakter och nu job-
bar vi med stora kunder som BMW, Sca-
nia, Skoda, Estee Lauder, McDonalds och 
Deutsche Telekom. Våra kunder återfinns 
inom olika branscher som använder sig 
av vår teknologi på diverse sätt, berättar 
Marcus Tamminen, försäljningschef på 
Visage Technologies.

Visage Technologies innovativa datorse-
endemjukvara består av tre olika delar. 
Ansiktsföljning, ansiktsigenkänning och 
ansiktsanalys. När det gäller ansiktsföl-
jning detekteras och följs 99 punkter i 
ansiktet från antingen video eller foto 
för att därefter skapa en ansiktsmask som 
fungerar som ett rutnät. Med hjälp av 
den går det att lägga på olika filter. Men 
Marcus berättar att det kan finnas situa-
tioner då det inte behövs ansiktsföljning 
utan endast ansiktsigenkänning som till 
exempel åtkomst till ett rum eller för att 
räkna förbipasserande.

    – Vi samarbetar med en speciell af-
färsenhet inom fordonsindustrin som är 
ett område vi satsar stort på just nu. Där 
kan det handla om att använda vår pro-
gramvara vid förarmonitorering i bilar 
för att detektera om föraren är trött eller 

om blicken inte är tillräckligt fokuserad 
på vägen. Vi levererar också vår teknik 
till system som detekterar temperaturen 
i ögonhålorna med hjälp av en omräk-
ningsalgoritm. Det har till exempel blivit 
mycket aktuellt på flygplatser på grund 
av pandemin, berättar Marcus.  

Att prova smink virtuellt med hjälp av 
datorseendeteknik har växt exponentiellt 
den senaste tiden eftersom många stora 
företag som Facebook, Instagram och 
Snapchat erbjuder makeupfilter för sina 
användare via sociala medier. Men stora 
sminkföretag har också börjat använda 
tekniken i sina appar via e-handel för att 
uppnå den optimala digitala upplevelsen 
och få en ökad närvaro hos kunderna. 
Genom kameran i telefonen kan kunden 
prova ut makeup produkter i realtid som 
till exempel foundation, concealer, rou-
ge, ögonskugga, mascara, läppstift och 
mycket mer vilket underlättar köppro-
cessen som i sin tur leder till ökad för-
säljning. Det blir även färre returer då 
kunden redan testat produkterna innan 
de levereras. Marcus berättar att använd-
ningsområdena är oändliga. Därför är 
visionen för Visage Technologies att bli 
världsledande inom datorseendeteknik 
och hela tiden leverera och utveckla state 
of the art teknologi.

    –Tillväxten ser bra ut i företaget. 2019 
omsatte vi 40 miljoner och 2020 omsatte 
vi 57 miljoner. Tekniken finns på mark-

naden i nästan varje världsdel och jag 
tillsammans med tre kollegor hanterar 
försäljningen över alla kontinenter. Vi 
har stora kunder i Ryssland, vi har före-
tag i USA och en hel del asiatiska bolag 
som handlar av oss i olika utsträckning. 
Har du en affärsidé där ansiktsföljning, 
ansiktsigenkänning eller ansiktsanalys 
behövs, kan du förverkliga det med hjälp 
av Visage Technologies teknologi, avslutar 
Marcus. 

Text: Isabelle Ibérer

Har du en affärsidé 
där ansiktsföljning, 

ansiktsigenkänning eller 
ansiktsanalys behövs, 

kan du förverkliga det 
med hjälp av Visage 

Technologies teknologi 

”

Innovativa möjligheter med 
datorseendeteknik

Marcus Tamminen 

Läs mer :
www.visagetechnologies.com



Innovativ företagskultur med 
individen i fokus

IT-HUSET tror på människan i alla lägen. De kallar det för individfokus. 1997 lades grunden till IT-HUSET och dess 
fundament i form av att uttalat sträva efter att vara branschens bästa arbetsgivare för deras medarbetare och kundernas 

favorit som leverantör av IT-konsulter. Under årens gång har de utvecklat och förändrat sin företagskultur och 2015 skedde 
den största innovativa förändringen, nämligen rivningen av monoliten och att jobba utan budget.

V åra konsultgrupper 
fungerade inte och vi 
fick tänka om. I kom-
bination med vår vär-
degrund att vi tror på 
individen, tror vi också 

på att individen får ha fria ramar och 
själv ta beslut. Vi ville slå isär konsult-
grupperna och skapa en nätverksbaserad 
organisation som baserades på flöde. På 
en konferens presenterade vi vårt förslag 
där alla våra anställda var närvarande och 
fick rösta. Det var en öppen röstning i fyra 
grupper. 83 av 85 som röstade ville prova 
på idéen att skrota konsultgrupperna, det 
är oerhört tydliga resultat, berättar Olof 
Larsson, VD och grundare IT-HUSET.

Idag har IT-HUSET en nätverksbaserad 
organisation utan konsultchefer och kon-
sultgrupper. Medarbetarna avgör själva 
vem de har förtroende för och vem de 
vill prata med, i alla frågor. 

    –Vi tror på Individen och att alla har 
något viktigt att säga och strävar efter 
att frigöra människors fulla potential, 
säger Maria Berg, Vice VD IT-HUSET. 
Olof fortsätter:

    –Hur resan tas vidare vet vi inte, förut-
om att det är vi som jobbar på IT-HUSET 
som kontinuerligt ställer in kompassen 
för vår resa med fortsatt mål att vara den 
bästa arbetsgivaren och favoritleveran-
tören.

IT-HUSET införde även något som kall-
las för eldsjälar. Det är seniora konsul-
ter som brinner för sitt område och som 
kan inspirera andra, ta fram utbildningar, 
workshops och dela med sig av erfaren-
heter så det blir ett flöde av kompetens-
utveckling.

    –Jag var själv tidigare konsultchef , och 
hade en konsultgrupp och när föränd-
ringen skedde fick vi jobba på ett annat 
sätt. Konceptet kallar vi för ”team kon-
sultaffär”. Vi är ett team som sitter och 
hanterar alla frågor som är kopplade till 
vår affär där det gäller att sälja konsul-
ter, ge kompetensutveckling men även att 
ta hand om rekrytering och ifall det är 
någon som mår dåligt, även personalä-
renden. Konsulten väljer själv vem de vill 
prata med, och det har fungerat mycket 
bra, säger Maria.

IT-HUSET förser alla sina konsulter med 
möjligheter, de har så kallade husmöten 
som är viktiga för att skapa kontakter och 

bygga relationer. Det mänskliga mötet 
är helt avgörande både när det gäller att 
jobba ute hos kund men också internt 
på IT-HUSET.

    –Bortsett från pandemin har våra 
mötestillfällen blivit fler än vad de var 
innan. Då träffade vi inte konsulterna 
särskilt ofta men nu är det mycket fler 
träffmöjligheter, digitalt så klart och det 
gör också att man får en bättre känsla för 
individerna och bolaget samt att de lär 
känna oss som sitter på kontoret, säger 
Maria.

    –Jag började i höstas och det som 
jag tycker om och anser skiljer mest är 

det kollektiva ansvaret som alla tar på 
IT-HUSET för att driva bolaget framåt. 
Vi alla jobbar ihop som ett team, och det 
genomsyrar bolaget vilket resulterar i en 
mycket bra dynamik. Det visar sig också 
i våra utmärkta resultat och stora kunder. 
Vi har en intressant position på det sättet, 
säger Anders Anderberg, marknadschef 
IT-HUSET.

IT-HUSET växer i stadig takt och är just 
nu 103 anställda. De som nyanställs blir 
rekommenderade av IT-HUSETS kon-
sulter. De jobbar uteslutande med sto-
ra och medelstora företag som banker, 
försäkringsbolag och  myndigheter och 
Olof berättar att deras uppdrag är långa 

och att de har allt från 6 månader till 5 
år som det kan ta att bygga upp de stora 
IT-systemen. 

    –Vi är ett stabilt företag med stark 
kultur och sunda värderingar vilket bidrar 
till en bra tillväxt. Många bolag talar om 
fokus på konsulten och individen men gör 
ingenting för att förverkliga det. Här på 
IT-HUSET är det verkligen individen i 
fokus, avslutar Anders.

Text: Isabelle Ibérer
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Olof Larsson, 
VD och grundare

Maria Berg, Vice VD
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Ett fönster ska anpassas till väggen, inte tvärtom. Det är en av Morups fasta övertygelser samt att lyssna på kunden är av högsta 
prioritet. Tillsammans med effektivisering av fönstertillverkning och montering är Familjeföretaget Morups nu en av Sveriges ledande 

tillverkare av mått- och kundanpassade fönster.

F önstret. Kanske inte något 
som du tänker på varje dag 
men det ser till att ditt hem 
är tryggt, skyddar mot vär-
me eller kyla och det har 
ett kondenskydd som för-

hindrar att det blir imma på rutan. Till 
skillnad från andra fönstertillverkare har 
Morups inkorporerat alla tre skydd i sina 
fönster. 

Företaget grundades 1932 i Falkenberg 
och initiellt var Morups ett snickeri som 
tillverkade för kunder i området Falken-
berg och senare Halland. Det var först 
2008 vid ett ägarbyte som ett nytt kon-
cept introducerades. Konceptet innebär 
att Morups både tillverkar och monterar 
fönstret hos kunden, allt går genom sam-
ma leverantör vilket betyder att kunden 
aldrig kan hamna i kläm mellan leveran-
tör och snickare, som ibland kan hända. 

    – Vi har en egen fabrik där vi helt och 
hållet kan utveckla och förbättra våra pro-
dukter med korta beslutsvägar. Vi har 
inget lager utan allting är måttbeställt och 
kundorder styrt, säger Pontus Edgren, 
marknadschef på Morups

Morups företagsmodell består av projekt-
ledare och återförsäljare runt om i landet 
som är ansvariga för egna distrikt med 
exklusivitet att sälja Morups fönster och 
deras koncept inom respektive område. 
Precis som en franchise. 

    –Vi säljer endast till privatpersoner 
som vill ha sina fönster monterade av 
våra återförsäljare. Det går inte att endast 
köpa ett fönster. Våra projektledare har 

sina egna anställda eller kontrakterade 
montörer som monterar allt i Morups 
namn. Morups sysselsätter cirka 130-140 
personer, även om vi bara är 40 stycken 
i fabriken, berättar Pontus. 

Det som är innovativt med Morups affärs-
modell är att vi har en egen tillverkning i 
en egen fabrik i Falkenberg och monterar 
fönster hos kund av våra lokala projektle-
dare. Efter mycket pappersarbete och ett 
behov av förbättrad effektivitet bestämde 
de sig för att ta reda på vad kunden ansåg 
var viktigt vid ett fönsterköp.

    –Primärt är det U-värdet. Alltså hur 
mycket värme det släpper ut och hur 
mycket energiförlusten blir. Sedan är 
det inbrottsaspekten eftersom vanligaste 
vägen in för en tjuv är genom ett fönster 
eller en fönsterdörr. För att det ska bli 
enkelt för oss i produktionen tillverkar 
vi numera våra fönster med både inbrott-
skyddat glas, U-värde och kondensskydd, 
allt i ett. På det sättet undviker vi att kun-
den kommer tillbaka och saknar något, 
berättar Pontus.

Morups märkte av en liten nedgång förra 
året precis när pandemin började men 

Innovativ process för effektiv 
fönstertillverkning

Läs mer om Morups:
www.morups.se

enligt Pontus har det senaste året varit 
kanonbra.

      – Den heta trenden med att renovera 
hemma under pandemin har vi märkt 
av ordentligt. Vi fortsatte i full fart med 
vår marknadsföring och drog inte ner på 
budgeten. Det visade sig vara rätt beslut. 
Detta året har varit helt fantastiskt. Vi har 
nog aldrig haft så här mycket att göra. 
Framöver strävar vi efter en kontinuer-
lig tillväxt och vi brukar säga att vi ska 
”konsolidera i tillväxt”. Vi behöver inte bli 
Sveriges största fönstertillverkare men vi 
vill växa stadigt varje år, avslutar Pontus.

Text: Isabelle Ibérerr

Pontus Edgren, 
marknadschef Morups
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Innovativ dining 
-på japanskt sätt

Med visionen av att vara det mest innovativa och inspirerande livsstilsföretaget för privata hem och professionella kök 
fokuserar företaget Vikingsun på japanska knivar och toppkvalitativa redskap för både proffs- och hemmakök. I höst 

lanseras ett nytt outdoorkoncept som kommer att förändra svensk matkultur och social dining.

1 994 startade Johan Almling 
ett företag med idén att hjälpa 
svenska företag etablera sig 
i Japan. Efter ett samarbete 
med exportrådet i Stockholm 
och Tokyo genomförde han 

idén där fokuset låg på presentartiklar 
eftersom japaner tycker om presenter. 
Företaget omsatte några miljoner men 
Asienkrisen 1998 satte käppar i hjulet 
och Johan behövde tänka om. Fokuset 
blev knivar istället. Japanska knivar som 
tillverkas i Satake fabriken i Japan.

  –Japanerna är duktiga på knivar. Det 
var bra timing för i slutet på 90 talet hade 
männen börjat komma in i köket och laga 
mat och de vill ofta ha flera knivar. Vi 
lyckades etablera Satake som varumärke 
i Sverige och fick rättigheter inom EU av 
fabriken, berättar Johan. 

2011 startade Johan knivakademien med 
syfte att utbilda butikspersonal i att lära 
sig mer om knivar. Det är lite av Viking-
suns image idag att sprida kunskap, inspi-
ration och att agera som marknadsledare. 

    –Vi certifierar butiker som blir god-
kända av knivakademin och nu utbildar 
vi duktiga kockar på kändisrestauranger 
i att lära sig slipa knivar med slipstenar 
som vi har lärt oss i Japan. Något som 
de inte kunde tidigare, berättar Johan. 

Gabriel Gustafsson som har jobbat sedan 
2014 i företaget är numera VD på Viking-
sun och dessutom kock sedan tidigare. 
Han vet hur betydelsefullt det är med 
en vass kniv.

    –Det viktigaste med att ha en vass kniv 
är att det förstör inte ytan på det som 
skärs. Alla safter och smaker stannar kvar 
i råvaran. Till exempel om du skär en 
paprika med en slö kniv mosar du sönder 
den och hela salladen smakar paprika. 
Det är en dominant smak men om du 
skär med en vass kniv istället behåller du 
alla safter i råvaran. Det blir ingen grov 
snittyta. Paprikan smakar god paprika 
och salladen smakar god sallad, berättar 
Gabriel. Johan fortsätter:

    –Jag var i Japan på Satake fabriken 
för 15 år sedan och då fick vi göra mo-
rotstestet. Vi skar moroten med en vass 
kniv och en slö kniv. Den slöa kniven 
gjorde att morötterna blev lite skrovliga 
medans med den vassa kniven blev dom 
helt släta som ett pappersark. Efter tillag-
ning kunde vi känna en stor skillnad på 
smaken. Blaskigt versus morot. En vass 
kniv gör att råvarorna behåller sin smak.

Vikingsuns försäljning är idag 50 % kni-
var och 50% övriga produkter. Trots pan-
demin fick de en fantastisk utveckling  
2020 och ökade med 58 % i omsättning. 
Idag har företaget åtta anställda och blir 
tio nästa vecka efter att två nya tjänster 
tillsätts.

    –För två år sedan hade vi besök av 
borgmästaren från Seki city i Japan. Sta-
den där flest japanska knivar tillverkas. 
Borgmästaren ville veta varför japanska 
knivar var så populära i Sverige. Jag tog 

med honom till olika butiker i Stockholm 
samt Operakällaren och Berns salonger. 
Vi känner kockarna där och tog med ho-
nom in i köket så att han kunde prata med 
dem. Det förvånade honom att svenska 
elitkockar var så unga medan kockarna 
som är mest erkända i Japan är 70 plus, 
berättar Johan.

Över åren har Johan besökt Japan 34 
gånger och Gabriel har varit där 5 gång-
er. Det har medfört att de har anammat 
många idéer kring matbordet och social 
dining som de vill implementera i sitt 
utbud i Sverige. Vikingsun har en egen 
designavdelning som tar fram produk-
ter under varumärket Satake och i höst 
lanseras ett outdoorkoncept som heter 
”SATAKE OUTDOOR” eftersom svensk-
arnas nya vardagsrum under pandemin 
har blivit skogen.

    –Vi anser att den svenska matkulturen 
är tråkig. Förrätt som man dukar fram är 

oftast god men för liten, därefter en stor 
varmrätt som följs av en läcker dessert. Vi 
uppskattar mer att man äter som i Japan. 
Där dukar man fram all mat, grill och gas-
brännare på bordet och sitter tillsammans 
och äter i 3-4 timmar. Framöver vill vi 
fokusera på social dining och då har vi 
lagt mycket fokus på att ta fram produkter 
som vi tycker är bra att ha på matbordet 
under middagen. Dels blir det enkelt och 
imponerande vackert för dina gäster, men 
det är också ett roligt sätt att umgås och 
äta på. Det är vår största utvecklingsresa 
sortimentsmässigt, avslutar Gabriel. 

      Text: Isabelle Ibérer

      Läs mer om Vikingsun
www.vikingsun.se

Kuro Sakata & Chopper – De ultimata knivarna 
som gör det svåra lätt, både stort och smått.

Honeycomb Lättviktsgjutgjärn – Perfekt stekyta med mindre fett, utan att något fastnar i pannan.

Satake Outdoor – Ta utematlagningen till en helt 
ny nivå med denna nya produktserie.

Flame Master – Eld ger inte bara en vacker yta för ögat, den gör också under för smaklökarna.
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Hälsoanalys med
 artificiell intelligens

LifeComp är företaget som sätter hälsan i centrum genom deras digitala hälsoanalyser för privatpersoner och 
företag. Med visionen om att bidra till en värld som är 50% friskare är LifeComps medicintekniska plattform på väg 

att bli världsledande inom algoritmbaserad hälsoanalys.

G rundarna till health-
techbolaget LifeComp 
frågade sig varför det 
var så självklart för de 
flesta att gå till tand-
läkaren eller serva bi-

len men inte självklart att ta hand om 
det viktigaste vi har, nämligen hälsan. 
Alltför många agerar först när det är för 
sent och man redan insjuknat i någon 
sjukdom. LifeComps affärsidé grundar 
sig i området hälsoundersökning men i 
en modernare tappning där de utnyttjar 
datorernas kraft, för att göra betydligt 
bättre men också billigare hälsoanalyser. 

    –Vi kan göra skillnad i kampen mot de 
stora samhällsproblem som dålig hälsa 
innebär för både individ och samhälle, 
berättar Fredrik Kjällander, VD för
LifeComp.

Genom LifeComp görs en personlig al-
goritmbaserad hälsoanalys. Resultaten 
presenteras i en omfattande rapport, följt 
av individanpassat stöd för praktisk häl-
soförbättring via LifeComps partners. 

   –Våra tester ger en både bredare och 
djupare analys av hälsan jämfört med ett 

normalt besök hos en vårdcentral eller 
företagshälsa. Vi utgår från djupenkäter 
och tester som beaktar fysisk och psy-
kisk hälsa; miljö; och levnadsvanor. Det-
ta kompletteras sedan med bland annat 
blodprover, säger Fredrik.

Automatisering genom datorer och algo-
ritmer ger en möjlighet till att få ett både 
bättre och billigare resultat, speciellt i en 
första analys. Läkare och friskvårdsex-
perter har ofta djup kunskap inom sina 
respektive specialområden men valide-
rad kunskap kan i regel automatiseras 
i algoritmer, för att sedan låta datorer 
göra avancerade systematiska beräkning-
ar och analyser som ingen människa kan 
klara av. En annan effekt av att låta da-
torer hantera all data är möjligheten att 
spåra individuella trender i livsstil och 
hälsoutveckling. Detta gör att du genom 
skräddarsydda förändringar i tid ofta kan 
undvika sjukdomar såsom diabetes helt 
och hållet. 

     – 85 % av alla dödsfall orsakas av 
kroniska sjukdomar, som ofta kan för-
hindras eller i alla fall fördröjas med rätt 
livsstil. På sikt kommer också AI att bidra 
med helt ny kunskap till analyserna. Vi 

använder AI till viss del redan idag i våra 
analyser. Kort sagt är idén att helt enkelt 
låta datorer göra det datorer gör bäst, och 
människor det människor gör bäst. Få 
tycker att det är en bra idé att låta kassa-
personalen använda sig av huvudräkning 
när du storhandlar. På samma sätt tycker 
LifeComp att det är självklart att använda 
moderna och innovativa verktyg när det 
gäller något så viktigt som liv och hälsa. 
Vad tycker du? säger Fredrik.

Företagshälsa genom hälsoanalyser
Entydig forskning visar att det är oerhört 
lönsamt för företag att investera i hälsa. 
Normalt får man mångdubbelt tillbaka 
redan första året. Såklart genom förbätt-
ringar i sjukfrånvaro och sjuknärvaro, 
dvs produktivitetsförsämringar på grund 
av exempelvis stress. Men man får också 
minst lika stora vinster genom employer 
branding och regelefterlevnad – att upp-
fylla arbetsmiljölagar och samtidigt få en 
nöjdare och mer lojal personal.

    –LifeComps vision om en värld som är 
50% friskare stödjer FN:s globala mål för 
hållbar utveckling. Agenda 2030. Under 
2022 kommer vi att skala upp interna-
tionellt för att göra en skillnad på global 

nivå. Just nu tittar vi på finansiella part-
ners att göra den resan med. Vi beräk-
nar att ha minst en miljon användare i 
plattformen inom ett par år och därmed 
ha bidragit till att rädda över 30 000 liv 
– parallellt med stora vinster för individ 
och samhälle, avslutar Fredrik.

     Text: Isabelle Ibérer

Läs mer om LifeComp:
www.lifecomp.se
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Småjobb som gör
stor skillnad för våra unga

Yepstr är appen där familjer kan ta hjälp av ungdomar i sitt eget område för barnvakt, läxhjälp och andra enkla 
ungdomsjobb. Med visionen att 2025 bli världens främsta arbetsgivare för ungdomar har Yepstr hittills hjälpt tusentals 

ungdomar till sitt första jobb. ”De första jobben är extremt viktiga för en ung persons utveckling, långt mycket viktigare än 
vi någonsin tidigare trott” säger Jacob Rudbäck, VD för Yepstr.

H ela idén till Yepstr bör-
jade med ett telefonsam-
tal. Det var Jacobs pappa 
som ringde och frågade 
om han kände någon som 

kunde hjälpa till i trädgården. En vanlig 
fråga kan man tycka om det inte var för att 
Jacob då var 29 år gammal och befann sig 
på andra sidan jordklotet. Under samtalet 
slog det honom hur svårt det fortfarande 
är att hitta hjälp. Och hur konstigt det är 
när det finns så många duktiga ungdomar 
i närheten som hade älskat ett extrajobb. 
Lösningen var en app i mobiltelefonen 
som idag heter Yepstr.

    –För mig handlar Yepstr om möjlig-
heten att hjälpa fler unga till sina första 
jobb eftersom jag vet hur enormt viktigt 
det är för en ung människas utveckling. 
Det där första jobbet är så mycket mer 
än bara lite extrapengar i fickan, det ger 
självkänsla och optimism när man själv 
får upptäcka att världen är ett smörgås-
bord av möjligheter, berättar Jacob.

 

Störst i Sverige på barnvakt
Via appen Yepstr kan man ta hjälp av 
duktiga ungdomar i närområdet för enkla, 
ofarliga tonårsjobb såsom barnvakt och 
läxhjälp.

    –Vi ser till att allt är tryggt, att ungdo-
marna får bra löner och villkor samt att 
man slipper tänka på allt det tråkiga som 
skatter, arbetsgivaravgifter, RUT-avdrag, 
pensionsinbetalningar, moms och kvitton, 
säger Jacob.

Yepstr’s fyra största kategorier är barn-
vakt, läxhjälp, hundpassning och enklare 
trädgårdsjobb. Men det är just barnvakt 
som tagit fart på riktigt för Yepstr.

    –Tjänsten barnvakt har verkligen ex-
ploderat för oss! Redan 2020 hade vi flest 
barnvakter i Sverige och nu i år räknar vi 
med att bli störst även sett till omsättning. 
Anledningen till den snabba tillväxten är 
våra  kunder som sprider ordet åt oss. Vi 

har hört flera historier om hur de pro-
vat massvis av andra tjänster men att de 
via Yepstr äntligen lyckades hitta ”den 
perfekta barnvakten”. Som ofta råkar bo 
precis över gatan, skrattar Jacob.

För att kunna ta ett jobb via Yepstr måste 
man vara mellan 15 och 24 år gammal. 
YEP står nämligen för ”Young Entre-
preneur” och hela plattformen är unikt 
skapad för att hjälpa ungdomar till jobb. 

Världens säkraste plattform
    –Säkerheten på Yepstr är det vi är 
mest stolta över. Eftersom vi hjälper unga 
till jobb måste vi vara världens säkraste 
plattform. Detta gör vi i tre olika steg 
-verifiera, kontrollera och agera. Alla 
som använder Yepstr verifierar sig med 
BankID. Är man under 18 år så måste 
man även bjuda in en vårdnadshavare 
som måste verifiera sig med BankID och 
godkänna att man jobbar via Yepstr. Vi 
uppdaterar kontinuerligt vårdnadshava-

ren om vilka jobb som ungdomen tar samt 
uppmuntrar dem att följa med själva och 
träffa uppdragsgivaren, berättar Jacob.

Det är hård kontroll över alla medde-
landen och uppdrag som genomförs via 
Yepstr. De säkerställer att såväl ungdomar 
som uppdragsgivare är insatta i vad som 
gäller genom löpande frågeställningar och 
kontroller inuti appen. Under sommaren 
2021 så kommer Yepstr implementera 
bakgrundskontroller (inklusive en kon-
troll av brottsregister) på alla användare. 
Om någon användare skulle bryta mot 
Yepstr’s villkor stänger de ner deras konto 
samt skickar in en polisanmälan. Använ-
darnas säkerhet är och kommer alltid vara 
det viktigaste för Yepstr.

100 miljoner unga till jobb före 2030
    –Trots att Covid-19 har påverkat oss 
negativt ser vi en förvånansvärt stark till-
växt nu under 2021. Vi växer varje månad 
och 2021 kommer vi att omsätta över 10 
miljoner kronor, vilket är en ökning på 
över 600% gentemot 2020. 2025 kommer 
vi att vara världens främsta arbetsgivare 
för ungdomar och 2030 räknar vi med att 
ha hjälpt över 100 miljoner ungdomar till 
sina första jobb.

Vi bygger Yepstr för att bli den positiva 
samhällskraft som vi själva saknat. Tänk 
dig en värld där ungdomar upplever att 
de har fått en chans. Där grannar återigen 
lär känna varandra. Där äldre får hjälp 
och ensamstående småbarnsföräldrar får 
en chans att andas. Där framgång inte 
längre beror på var du är född och vad 
dina föräldrar heter, menar Jacob.

Text: Isabelle Ibérer

Du hittar Yepstr i 
Google Play och Appstore! 

www.yepstr.se
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Att investera i krediter kan ge en mycket bra avkastning jämfört med börsen - långsiktigt. Det menar Nils Revvik, VD för 
fintech-bolaget Svensk Kreditförmedling, som hjälper till att förmedla högräntebaserade säkerställda krediter till sunda 

nordiska företag där bankerna inte längre medger lån.

S vensk Kreditförmedling star-
tades 2019 och arrangerar lån 
till företag inom främst bo-
stadsutveckling och förvärv. 
Bolagets huvudsakliga verk-
samhet går ut på att para ihop 

ett större kollektiv investerare och företag 
med finansieringsbehov, samt att följa 
projektet under löptiden och att admi-
nistrera alla betalningar.

    –Vi tar rollen som säkerhetsagenter och 
sköter all dialog med låntagarna. Vi har 
än så länge förmedlat över 50 lån varav 
nästan hälften hunnit återbetalas. Visst 
har vi haft förseningar men ingen har 
än så länge förlorat pengar. Man får inte 
+10 % per år utan att ta viss en risk, vil-
ket vi är noga med att berätta för våra 
kunder, säger Nils.  

”Närodlad ekonomi” är ett begrepp som 
används flitigt som i detta fall betyder att 
Svensk Kreditförmedling skapar svenska 
arbetstillfällen och nya bostäder för ge-
mene man. 

    –Vi har anpassat vår affärsmodell efter 
vad folk har råd att köpa. När ett företag 
kommer till oss så tittar vi på lokalise-
ring, tidsplaner och ekonomi, samt om vi 
tror att våra kunder gillar projekten. Vi 
släpper en så kallad ”teaser” och budge-
terar vad vi tror att kunderna kan svälja 
investeringsmässigt. När vi ser att vi kla-
rar det tar vi fram kompletta lånehand-
lingar och en presentation tillsammans 
med låntagarna. Därifrån släpper vi lånet, 
som sedan brukar vara fulltecknade på 
en timme, berättar Nils.

Fördelarna med att låna via Svensk Kre-
ditförmedling är framförallt att de är ef-
fektiva, affärsmässiga och tydliga. 

    – De bolag som har lånat upprepade 
gånger via oss uppskattar den personli-
ga och professionella kontakten. Saker 
kan gå snett och då får man inte fastna 
i formaliteter. Långivarna å sin sida vet 
att vi är uppdaterade och följer projek-
ten kvartalsvis, men trots det finns risker 
man aldrig kan ta bort, byggprojekt har 

till exempel sådana betydande risker, 
menar Nils. 

Den primära målgruppen är överlikvida 
småföretagare – både för företaget och 
ägaren samt kapitalstarka medvetna 
privatpersoner som värdesätter en per-
sonlig service och intressanta alternativa 
placeringar att komplettera en befintlig 
portfölj med. Svensk Kreditförmedling 
ser helheten hos kunden men fokuserar 
på låneinvesteringar som ett komplement 
till traditionell portföljhantering.

Vill man vara med och investera är minsta 
belopp 200 000 kr. Vill man investera 
mindre belopp går det också via Savelend 
Group AB, som bolaget samarbetar med. 
På frågan varför man skall välja den ena 
eller andra svarar Nils att de erbjuder 
personlig service och att avgifterna är 
något lägre än hos Savelend. Fördelen 
med Savelend är å andra sidan att man 
kan mixa olika typer av låneinvesteringar, 
såsom factoring, privatlån och inkasso-
fordringar och därigenom få en bredare 

riskspridning. Småsparare vänder sig 
lämpligen till Savelend och för större 
investare, som vill kunna följa varje lån, 
passar Svensk Kreditförmedling bättre.

    – Vår vision är att vara den mest pro-
fessionella motparten till företagare, som 
vill ha finansiell hjälp och samtidigt ge en 
professionell avkastning till våra investe-
rare. Vi är ett fintech-bolag men lägger 
större vikt på den operativa verksamheten 
än att bygga dyra och snygga system. Det 
glöms ofta bort att man måste vårda både 
låntagare och investerare, avslutar Nils.

Investeringar som skapar 
tillväxt där du bor
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Circular Water Technologies (CWT) kan skapa helt rent vatten med hjälp av spillvärme. Mer än hälften av insatt energi 
i världens industriprocesser går ut som spillvärme. Företaget har utvecklat en teknik för att rena alla typer av vatten, 

inklusive havs- och avloppsvatten, i en sluten slinga. Processen kan drivas med nästan gratis spillvärme. Detta är särskilt 
intressant inom den växande gröna vätgasindustrin eftersom det krävs stora mängder absolut rent vatten och det 

produceras spillvärme i rätt temperatur vid framställning av vätgas.

V atten håller på att bli en 
stor bristvara i världen. 
Planeten värms upp, haven 
stiger, industriproduktio-
nen växer trendmässigt och 

befolkningsökningen fortsätter. Allt detta 
ökar efterfrågan på rent vatten samtidigt 
som endast knappt 3 % av jordens vatten 
är drickbart. Jordens vattentillgångar är 
redan idag ansträngda till bristnings-
gränsen i många länder. Det rena vattnet 
räcker inte till. FN har rent vatten som 
globalt hållbarhetsmål nummer 6. Det 
har nu även fastslagits som det övergri-
pande målet. Utan rent vatten i världen 
kommer man inte klara de övriga 16 håll-
barhetsmålen. Vi måste helt enkel hitta 
ett kostnadseffektivt sätt att få tillgång till 
mer rent vatten och det är just detta vi 
har tagit fram en fungerande lösning på 
efter många års forskning och utveckling”, 
säger Carl-Henrik Arosenius, finanschef 
på CWT.

Jaime Camalich, Projektledare, förkla-
rar att det i hela världen skapas otroliga 
mängder smutsvatten. En nyligen publ-
icerad studie visar att det uppskattnings-
vis produceras mer än 350.000 miljarder 
kubikmeter varje år. Endast ca 11 % renas 
och återanvänds. Det är inte hållbart för 
vår planet. För oss på CWT är det här väl-
digt intressant eftersom vår teknik drivs 
av spillvärme som redan finns i de flesta 
industriprocesser. CWTs marknadsnisch 
blir då de industrier som behöver rena sitt 
spillvatten t.ex. på grund av nya sträng-
are miljöregler och/eller är beroende av 

Ny teknik för vattenrening kan lösa 
bristen på rent vatten i världen med 

hjälp av billig spillvärme

ultrarent vatten i sin produktion. Vår nya 
teknik som drivs av deras egen spillvärme 
kan då användas. På det här sättet hjälper 
vi till att ta hand om miljöproblem och 
omvandla avfall till värde. Det är precis 
vad det nya begreppet ”cirkulär ekonomi” 
handlar om!

Det finns globala mål om att nå nollut-
släpp för koldioxid för att stoppa pla-
netens uppvärmning. Grön vätgas be-
räknas bli ett av de viktigaste verktygen 
och därmed komma att motsvara 15-20% 
av världens energiproduktion år 2050. 
För att den gröna vätgasproduktionen 
ska bli konkurrenskraftig måste produk-
tionskostnaderna pressas från dagens 5-6 
USD/kg vätgas till under 2 USD/ kg. Här 
kan CWT bidra med en stor effektivise-

ring och kostnadsbesparing inom vatten-
hanteringen i vätgasproduktionen. Endast 
vattenhanteringen står idag för ca 20 % 
av produktionskostnaden, för just den 
gröna vätgasen.

”Det verkar som att vi passar som han-
den i handsken till grön vätgas. Nästa 
produktionsfaktor är tillgången på rent 
vatten. När grön vätgas ska ersätta kol 
och olja så kommer det krävas enorma 
mängder rent vatten. Så mycket att det 
är mer än vad som idag finns i de kom-
munala vattenrören. Då behövs andra 
vattenkällor som avfallsvatten, sjö- och 
havsvatten. Allt detta ställer stora krav 
på vattenreningstekniken som måste 
vara både effektiv och billig. Med vår 
teknik kan vätgasfabrikerna byggas där 
de behövs och i närheten av alla slags 
vattenkällor.

CWT har även identifierat andra passan-
de marknader som har både spillvärme 
och behov av rent vatten. En sådan är 
fraktfartygen på världens hav som nu 
ställs under allt hårdare internationella 
utsläppsregler. En annan är återvinning 
av värdefulla metaller, t.ex. för att bygga 
nya batterier från helt återvunna gamla 
bilbatterier. 

”Vår teknik tar ut helt rent vatten från 
smutsvatten vilket underlättar separa-
tion och återvinning av olika metaller 
i komplicerade industriella processer.  
Problemet för CWT är inte att hitta an-
vändningsområden för sin nya teknik 
utan att fokusera begränsade resurser 

på att snabbt komma in på den bästa 
marknadsnischen. Vi har flera möjliga 
världsmarknader. Först och främst siktar 
vi nu in oss på den snabbt växande upp-
byggnaden av grön vätgasproduktion. Där 
kan och vill vi hjälpa till att lösa en global 
utmaning.” säger Carl-Henrik och Jaime.

 
Text: Cecilia Holm

H2
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Rent 
vatten

Transporter

Lagring av 
energi

Kemisk industri
• Ersätter vätgas som idag  

produceras ur fossila bränslen
• Som beståndsdel i kemiska  

vardagsprodukter 

Orenat vatten
• Vatten från havet, sjöar, 

floder, åar, avloppsvatten

Syrgas
Vätgas

GRÖN ELEKTROLYS
El från solpaneler och vindkraftverk omvandlas till 
grön vätgas och kan enkelt lagras och distribueras

+ –
Elektrolysör

Water4H2

Ultrarent 
vatten

Överskottsvärme

Ta fördel av överskottsvärmen 
från elektrolysören

Circular Water Technologies AB internationella forsknings- och utvecklingsteam
F.v ”Daniel Woldemariam Tekn. Doktor, Ershad Khan Tekn. Doktor, Imtisal-e-Noor Tekn. Doktor,
 Jaime Camalich Tekn. Doktor, Carl-Henrik Arosenius Ekonomie magister.”

Water4H2 använder befintlig spillvärme från vätgas-elektrolysen vilket minskar 
produktionskostnaden för den gröna vätgasen.

Circular Water Technologies 
AB

www.circularrecovery.se
info@circularrecovery.eu
Mobil: 070-796 56 77

För aktiehandel se 
Anslagstavlan på hemsidan 
under fliken ”Köp/sälj 
aktier”

Av CWT beräknad utveckling av kommande års investeringar i grön 
vätgasproduktion och investeringar i vattenreningsteknik i världen.
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Genom kontinuerliga förbättringar är textilföretaget Nordifas vision att nå högre effektivitet och kvalitet. 
Produktutvecklare, industridesigners och driftingenjörer anser att ingen har lyckats lösa lika många problem som Nordifa 

åt företag inom alla tänkbara branscher. Deras textilmaterial är kvalitets- och miljöcertifierat enligt ISO-systemet och 
innebär att alla delar av verksamheten detaljgranskas – från råvaruinköp till kundnöjdhet.

N ordifa är ett utpräglat 
problemlösningsfö-
retag. Oavsett om det 
gäller ett långlivat fil-
termaterial som ska 
klara höga temperatu-

rer i ett stålverk, en militärkänga som 
ska vara varm och skön vid –40° eller ett 
skonsamt tennisgolv som ska ge arenan 
god ljudmiljö, så finns lösningen.

    –När jag tog över Nordifa 2004 gick 
företaget med minus. Företaget tillver-
kade huvudsakligen rullar av filt som 
andra företag konverterade till iläggs-
sulor, möbeltassar och liknande. Ändå var 
Nordifa redan då unika och var landets 
enda filttillverkare som hade en komplett 
produktionskedja,  från fiber till funktion, 
berättar Robert Bornefalk, VD Nordifa.

Första akuta åtgärden Robert gjorde var 
att banta ner organisationen för att bli 
av med kostnader. Samtidigt arbetades 
en ny 7-punkters framtidsstrategi fram 
av hela organisationen.

    –Ett viktigt steg framåt blev samarbe-
tet med den danske formgivaren Boris 
Berlin, som ville hitta en tillverkare som 
kunde tillverka formpressade möbeldetal-
jer och hela möbler av återvunna pet-flas-
kor. Tillsammans med honom byggde 
vi upp den första produktionslinjen för 
formpressad filt. Boris Berlin vann en rad 
prestigeladdade priser för sina produkter, 
och samarbetet fortsätter än idag. Senaste 
steget i samarbetet är olika projekt där vi 
testar formpressning av olika naturma-
terial, nedbrytbara polyesterfibrer och 
cellulosabaserade fibrer, berättar Robert.

Formpressade produkter uppfyller dagens 
krav på hållbarhet, men tillför också akus-
tiska egenskaper och textilkänsla. Formgi-
vare från hela världen hör numera av sig 
och vill ha med Nordifa i olika projekt.

    –Vi arbetar med ett trettiotal olika 
textila råmaterial - från ”jungfrulig syn-
tetfiber”, som fortfarande är det enda 
alternativet för att klara krävande indu-
striell processfiltrering, till naturmateri-
al av olika slag, där ull är dominerande. 
Ett omfattande utvecklingsarbete för att 
öka andelen naturmaterial pågår, säger 
Robert.

I en stor del av Nordifas produktion, 
framför allt formpressning, används 
polyesterfiber som tillverkats av recyk-
lade pet-flaskor. Omtanke om miljön är 
Nordifas ledstjärna. 

Innovativ textilteknik med
 oändliga möjligheter

    –Våra egna processer är givetvis så mil-
jöanpassade som är möjligt, men främst 
försöker vi hjälpa våra kunder att arbeta 
miljövänligt, t ex genom att ersätta miljö-
belastande material med lätta, starka och 
bullerdämpande textilmaterial, berättar 
Robert.

Nordifa håller starkt fokus på industriell 
miljövård där deras högpresterande filter 
hjälper nordiska process industrier att 
eliminera sina utsläpp, minska sin ener-

giförbrukning och sänka sina kostnader. 
Att värna om miljön är av högsta prioritet 
och framöver tittar de närmare på nya 
områden. 

    –Textil som konstruktionsmaterial är 
okänt för de flesta konstruktörer i olika 
branscher. Vi ser stora möjligheter, fram-
för allt med formpressade produkter. Vi 
tar gärna ansvar för att sprida information 
om vad som går att göra med textilteknik  
till designers, formgivare, konstruktörer 

m fl, inklusive framtidens kunder - elever 
på både tekniska skolor och designskolor, 
avslutar Robert.

Text: Isabelle Ibérer

www.nordifa.se
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Divid skräddarsyr konfigurations-
program till ventilationsbranschen

Jönköpingsföretaget Divid är specialiserade på att utveckla webbprogram för säljkonfigurering av 
ventilationsprodukter. De jobbar idag med uppdrag åt flera av de ledande svenska ventilationsföretagen. Även 
om Divid har riktat in sig på ventilationsbranschen, skulle deras program Promaster kunna fungera även i andra 

branscher som säljer komplexa produkter.

V år specialitet är att ut-
veckla konfigurations-
program till framför allt 
ventilationsbranschen. 
Inom den branschen är 
vi rätt så ensamma vad 

vi vet, och där finns det ett stort behov av 
konfiguration och kundanpassad försälj-
ning. Världen i allmänhet går mot mer in-
dividualisering, det är så både privat och 
inom industrin. Behovet av kundanpas-
sad försäljning ökar. Vi ser att vi behövs 
och våra IT-system ger möjligheten att 
anpassa ventilation och luftaggregat för 
just en specifik byggnad. Ventilationssys-
temet är konfigurerat för just den bygg-
naden.”, säger Stefan Svensson, VD och 
en av grundarna till Divid. 

Divids program Promaster är utvecklat 
för att underlätta hanteringen av konfi-
gurerbara produkter. Promaster hanterar 
konfigurationerna och reglerna för att 
använda ett system. Reglerna bestäm-
mer vad som kan göras och vad som kan 
väljas när exempelvis ett luftaggregat ska 
konfigureras. ”Om du sätter en fläkt här 
måste det finnas ett filter där och så vi-
dare. Det finns beroenden och det han-
terar Promaster. Vill kunden lägga till en 
komponent visar produktvalsprogrammet 
de ställen där den nya komponenten kan 
stoppas in” fortsätter Stefan.

För Divid är det viktigt att produktvals-
programmet är enkelt och lättillgängligt 
för kunderna och de ska ha möjlighet att 
göra ändringar för att få det som är bäst 
för just dem. I Promaster anger kunden 
grundförutsättningar, som måttangi-
velser, användningsområde och mycket 
annat. I kundens produktvalsprogram 
kommer sedan färdiga förslag med pro-
duktval som uppfyller alla de krav som 
kan ställas, både vad det gäller anpassning 
till aktuellt utrymme samt lagar och för-
ordningar. De val som görs blir en teknisk 

specifikation för ventilationssystemet och 
kan sedan bli det färdiga underlaget för 
produktionen. 

”Visualisering är också en stor del, möj-
ligheten att kunna se hur produkten kom-
mer att te sig är viktig för kunden. Ska 
ett företag sätta in exempelvis ett luftdon, 
kan de visualisera hur luften kommer att 
sprida sig i rummet. Det är viktigt att få 
ett bra inomhusklimat och inte känna av 
exempelvis drag. Programmet placerar 
ut luftdonen där det passar”, säger Erik 
Engvall, operativ chef på Divid. 

Den här typen av system är väldigt kom-
plexa, ska man ta fram det manuellt tar 
det väldigt lång tid. Med Promaster och 
produktvalsprogrammet går det snabbt 
och smidigt. Det är enkelt att uppdatera 
och det finns möjlighet att gå tillbaka i 
systemet för att se hur en produkt såg ut 
exempelvis ett år tidigare. Det är många 
beräkningar och mycket kunskap som 
läggs in i programmet. På Divid jobbar 
25 systemutvecklare och tekniska fysiker 
med programmering. Förr gjordes mycket 
manuellt men det behövs inte idag, nu 

behöver man inte kunna allt tekniskt som 
säljare, programmen sköter mycket.

Produktutvecklingsprogrammen skapar 
en teknisk specifikation för varje skräd-
darsydd produkt och visar hur energi-
effektivt ventilationssystemet är samt 
vilket prestanda som finns. Kunden får 
en beräkning på energiåtgången för hela 
produktens livstid. Ur miljöaspekt är det 
bra att hitta ett system som är så energi-
effektivt som möjligt.

It-mjukvara är innovation i framtiden. 
Det sker mycket och vi på Divid vill erbju-
da våra kunder bästa möjliga anpassning 
både nu och i framtiden, avslutar Stefan. 

Text: Cecilia Holm

Läs mer: 
divid.se 

promaster.se

Stefan Svensson, VD Erik Engvall, operativ chef

PROMASTER
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Innovativa kontorshotell med 
fokus på individen

F ör 20 år sedan startades 
United Spaces (då under 
annat namn) i Stockholm 
på Kungsholmen. Men det 
var inte förrän de öppnade 
upp i Waterfront för 10 år 

sedan som bolaget verkligen tog fart. Där 
hade de ett helt våningsplan på 2300 kvm 
och idag har United Spaces, numera ägt 
av Castellum sedan 2019, hela 6600 kvm 
stor yta i samma byggnad. Men inte nog 
med det, United Spaces finns numera i 
alla storstäder och de har planer på att 
öppna upp i regionstäderna inom kort där 
Jönköping och Helsingborg är först ut. 

     –Vi öppnar upp vår tionde arena på 
Lindholmen i Göteborg den 13 september. 
Det har varit en snabb och expansiv resa 
för oss, berättar Yvonne Sörensen Björud, 
VD för United Spaces.

Är du morgonpigg eller nattuggla? United 
Spaces affärsidé går ut på att man kan 
komma till deras kontor med sin laptop 
när som helst, antingen ensam eller med 
företaget och bara ”plug and play”. United 
Spaces sköter resten. Det finns tillgång 
till allt; snabbt WIFI, kaffe och övrig full 
service. Det är lite som de gamla kontors-
hotellen fast mycket bättre och framförallt 
mycket mer.

    – Jag började min resa här i mars och 
det jag känner primärt är att det är den 
familjära mångfalden som står ut på Uni-
ted Spaces. Vi har inte nischat oss till 

en bransch utan vi har en otrolig bredd 
av medlemmar som består bla av rekry-
tering, it-konsulter och design. Många 
uppskattar att de kan utbyta tjänster och 
erfarenheter med varandra eftersom de är 
i olika branscher. Även för dig som indi-
vid, säger Malin Midhed, Marknadschef 
United Spaces. Yvonne fortsätter:

    –Vi jobbar mycket med aktiviteter som 
man mår bra av som människa, exempel-
vis  träning och arrangemang, seminarier 
och annat som företag kan ha nytta av 
men även privatpersoner. Vi samarbetar 
också med jurister så att man kan få juri-
disk hjälp. Det är viktigt att få företagen 
att växa både för dem själva och för oss, 
säger Yvonne. Malin tillägger:

    –Det kan även vara andra saker som 
barnvakter till att beställa hem blom-
mor och kemtvätt som underlättar våra 
medlemmars vardag utöver arbetsdagen.
Arrangemangen för medlemmarna un-

der veckan är mycket generösa. De har 
fruktdag på måndagar, frukostbuffé på 
tisdagar (dagen som är mest populär), 
godisdag på onsdagar och AW på tors-
dagar och fredagar.

Vi har skapat en plattform för medlemmar 
att umgås på under lite lösare former, 
säger Yvonne.

    –Det är en extremt härlig energi när 
man kommer in till oss. Pandemin har i 
och för sig gjort att många av våra med-
lemmar har jobbat hemifrån men vi ser 
nu en tillökning och de som är på plats 
säger att atmosfären är levande och fa-
miljär, säger Malin.

Kontorsdesign 
    –Vi försöker alltid skapa en kärna som 
består av en reception , en lounge och ett 
mötesrum. Vi har en lokal som vi kallar 
för arenan som är den största lokalen där 
vi också kan samla alla medlemmar. Den 

tar oftast 50-60 personer och den kan vi 
också använda för egna seminarier. Vi 
har olika medlemskategorier; lounge- där 
man har tillgång till vår lounge, flex – där 
man har tillgång till höj – och sänkbart 
skrivbord samt eget kontor för 1-100 per-
soner, berättar Yvonne.

United Spaces har expanderat snabbt över 
åren. Innan pandemin hade de 30 anställ-
da men nu har de 45 anställda i bolaget. 

    –Vår vision är att få företag och med-
lemmar att växa och expandera. Framöver 
vill vi vara så rikstäckande som möjligt 
och vi har också utvecklat ett light kon-
cept som heter United Spaces Studio som 
består av mindre anläggningar som vi 
öppnar i regionstäder och den första blir 
i Helsingborg i Oceanhamnen. Det är en 
helt ny fastighet som uppförs av Castel-
lum, avslutar Yvonne. 

     Text: Isabelle Ibérer

Läs mer om United Spaces
www.unitedspaces.com

På United Spaces känner du dig välkommen och kan fokusera på det du behöver - jobbet.  Här handlar coworking om 
att alltid utgå från dig som individ. Om du inspireras, utvecklas och mår bra kommer också dina medarbetare och ditt 

företag göra det. United Spaces bygger på omtanke, lärande, samverkan och social gemenskap. En plats där människor, 
idéer och affärer ges utrymme att växa.

Yvonne Sörensen Björud, VDMalin Midhed, marknadschef
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GAJD arkitekter kombinerar modernt byggande och restaurering i befintliga miljöer. Det ligger mycket i tiden att ta 
hand om befintlig miljö och det är just där som arkitektbyrån GAJD har sin profil.

G AJD arkitekter ägs av Mi-
kel Nädele, Gertrud Gud-
mundson och Magnus 
Englund. De tre har arbetat 
ihop i snart 30 år och är ett 

starkt team som dagligen arbetar i verk-
samheten tillsammans med sina medar-
betare. Ägarna vill ha ett nära samarbete 
både med anställda och kunder och de 
lägger stor vikt vid hög servicenivå. Det 
är även en fördel att kontoret ligger mitt 
i centrala Göteborg, på gångavstånd till 
flera uppdragsgivare. De berättar även att 
de är både stolta och tacksamma över att 
verksamheten inte har påverkats särskilt 
mycket av Coronapandemin, utan har 
till och med expanderat och befinner sig 
fortfarande i en expansionsfas.  

”Vår styrka är att vi kombinerar kommer-
siella projekt med restaurering av bygg-
nader. De som anlitar oss värdesätter att 
vi förstår byggnadsekonomi, och vi har 
lika mycket kunskap inom båda delarna. 
Vi utför även nybyggnadsprojekt, men det 
är inom befintlig miljö vårt fokus ligger. 
Vi får ungefär lika många uppdrag inom 
den offentliga sektorn som i den privata 
och vi får även erbjudanden om att del-
ta i parallella uppdrag hos alla typer av 
fastighetsägare.  Ända sedan starten har 
vi arbetat i den befintliga miljön, att und-
vika rivning är i sig energihushållning. 
Vi har bra former för att hitta effektiva 
sätt att återanvända byggnader. Inte minst 
idag när betongbristen gör sig påmind”, 
säger GAJD:s VD, Mikael Nädele. 

”Och så är det, det här med att vi jobbar 
i långa projekt. Ta exempelvis en bygg-
nad som inte används för vad den från 
början är avsedd för. Vi gör förstudier, 
jobbar med planfrågor och i slutänden 
lokalanpassning och inredningsarkitektur 
för brukarna. GAJD är med från ax till 
limpa, så att säga. Ett annat exempel är 
att vi i många fastigheter har följt med 
under flera ägarbyten. Det säger en hel 
del om vår kompetens”, fyller Gertrud 
Gudmundson i.

2018 tilldelades GAJD Helgopriset, som 
delas ut vart fjärde år. Det delas ut av Sta-

tens fastighetsverk (SFV) och är Sveriges 
största pris i kategorin arkitektoniskt för-
tjänstfullt bevarande av äldre byggnads-
verk. Priset fick GAJD för restaureringen 
av Göteborgs rådhus.

”The greenest building is the one that 
already exist” är en paroll som GAJD 
skriver under på och de vet att de kan 
bevara och förnya på ett smakfullt sätt.

Text: Cecilia Holm

 

GAJD kombinerar restaurering 
och kommersiella uppdrag
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GAJD arkitekter startades 2003 och 
har sitt ursprung ur Arkitektbyrån 
Losman & Nädele AB,  som drevs 
av Mikael Nädele sedan 1987. 2019 
förvärvades Ateljé Arkitekten samt 
Kinnekulle konsult och drivs som 
dotterbolag. 

32 medarbetare med kompetens 
inom arkitektur, byggadministration 
och inredningsarkitektur finns på 
arbetsplatserna i Göteborg, Skara och 
Götene 

Cerifierade inom KA, TIL, KUL2

Ett kommersiellt ombyggnadsprojekt, som till stora delar är nybyggnad på Avenyn 
och Lorensbergsgatan i centrala Göteborg. Ett komplicerat ombyggnadsprojekt där 
flera våningar byggs på en befintlig struktur. Ny, modern och kreativ fasad som både 
kontrasterar och smälter in i befintlig stadsmiljö. Byggnaden ägs av Wallenstam. 

Nya Kasernen växer fram. Ett av de långsiktiga kommersiella byggnadsprojekten. Ett 
kontorshus på 40 000 kvm i centrala Göteborg som nu helrenoveras. Stommen behålls 
och in kommer nya fasader och tekniska system, det blir ett modernt uttryck på en 
70-talsfastighet med fokus på återbruk. Fastigheten ägs av Alecta. Bildmontage Walk 
the Room

Fo
to

: C
ec

ili
a 

H
al

lin

Restaurering av Göteborgs rådhus, ritat av världsberömda Gunnar Asplund och är en av hans främsta ikonbyggnader. Byggnaden är minnesbyggnadsförklarad två gånger 
och det var ett vågspel att anpassa från tingsrätt till kontorshus. För denna restaurering vann GAJD pris 2018. Foto: Krister Engström

Mikael Nädele, Gertrud Gudmundson, 
Magnus Englund framför Röhsska mu-
seets nya sidoentré.
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Starta aktiebolag - på ett 
snabbt och effektivt sätt

Du är i startgroparna, idéerna sprudlar, en affärsplan är upprättad och nästa steg är att starta ett aktiebolag. Men processen och byråkratin kan 
ibland ta onödigt lång tid. Tid som du inte har. Företaget Heinestams Bolagstjänst AB grundades 1982 med den innovativa idén om att det 

går fortare att köpa ett aktiebolag än vad det tar att starta ett nytt bolag. Med VD Leif Heinestam och de sju anställda på företaget fortsätter 
Heinestams tänka nytt och förnya sina arbetsprocesser. 

V i har det bästa jobbet 
eftersom vi får vara med 
från att en idé föds till 
en registrering och 
uppstart. Heinestams 
ursprungliga affärsidé 

var att hjälpa människor att starta aktie-
bolag på ett snabbare sätt. Vi registrerade 
aktiebolag endast med syftet att säljas 
vidare och sålde därefter aktiebolaget till 
någon som ville komma i gång snabbt 
med att starta sin verksamhet. Vi ändrade 
då bland annat verksamhetsbeskrivning-
en och styrelsen, vilket resulterade i att 
köparen av bolaget kunde göra affärer 
med aktiebolaget från dag ett i stället 
för att vänta i veckor på att aktiebolaget 
skulle registreras. Detta är precis vad vi 
fortfarande jobbar med men på nya sätt, 
plus att vi har utökat med ett flertal andra 
innovativa och efterfrågade tjänster som 
exempelvis snabbavveckling, säger Leif.

Sedan Heinestams grundades har företa-
get varit med i starten av tusentals nya 
aktiebolag och Frida Melander Vängbo 
har jobbat på företaget i 19 år med att 
hjälpa människor att just starta bolag, och 
hon jobbar även med exempelvis fusioner 
och delningar av aktiebolag.

    –De brukar kalla mig för barnmorskan. 
Egentligen hjälper jag till med att registre-
ra nya företag alternativt erbjuda våra fär-
diga aktiebolag som kallas för lagerbolag. 
Slutprodukten är densamma, du får ett 
aktiebolag med alla korrekta dokument 
men tidslinjen är det som skiljer dem åt, 
menar Frida. 

Den senaste utmaningen att ta sig an har, 
liksom för omvärlden, varit covid19-pan-
demin. Heinestams har behövt uppdatera 
sitt sätt att arbeta samtidigt som suget 
efter att starta nya företag har varit ovän-
tat stort. 

    –Det är glödhett på marknaden. Många 
vill starta nytt. När världen inte är i för-
ändring då har vi som minst att göra. 
Men när världen är i förändring då är 
det fler som bestämmer sig för att för-
verkliga sina drömmar. Människor får ett 
existentiellt uppvaknande och tänker vad 
vill jag göra egentligen? Utmaningen har 
varit att kunna leverera i samma utsträck-

ning trots att halva personalstyrkan har 
arbetat hemifrån och den andra halvan 
på kontoret. Då har det blivit högst re-
levant att försöka få till hybridlösningar 
mellan digitala och analoga lösningar, 
exempelvis för underskrifter och möten, 
berättar Frida. 

De företag som startas idag ser annorlun-
da ut. Förr behövdes ett större startkapital 
till exempelvis lokal, bil och inköp av 
varor etc så då var kravet på aktiekapi-
talet 100 000 kr. Men idag är de flesta 
företag tjänsteföretag som inte alls har 
samma kapitalbehov. Det är bland annat 
därför det från och med 1 januari 2020 
endast krävs 25 000 kr i aktiekapital för 
att starta ett aktiebolag. Leif anser att fler 
borde göra det. 

    – Idag finns exempelvis så många duk-
tiga och kreativa personer som borde gå 
över från enskild näringsidkare till ak-
tiebolag för att riskerna är mindre och 
de blir inte personligt ansvariga vid en 
eventuell konkurs, säger han.

Utöver att utveckla arbetsprocesser för 
att kunna hantera uppdrag, möten och 
underskrifter digitalt i pandemin har en 
annan utmaning varit att Leif tillhör en 
riskgrupp och därför har jobbat hemifrån 
sedan 1,5 år tillbaka. 

      – Självklart har det varit utmanande 
att inte träffa mina medarbetare på så 
länge, men samtidigt har jag hela tiden 
känt mig trygg i situationen. Jag vet ju att 
det inte är jag som är bäst på lagerbolag 
utan det är Frida, så jag vet att hon och 
de andra kommer att göra ett toppenjobb 
trots att omständigheterna är utmanande. 
På Heinestams tycker vi att det är viktigt 
med mod, att våga testa nya sätt att jobba 
och nya sätt att tänka, och det tror jag har 
varit en nyckelfaktor i att vi har klarat av 
pandemin på ett så bra sätt. Men själv-
klart ser jag fram emot att återvända till 
kontoret och träffa alla igen, avslutar Leif.

      Text: Isabelle Ibérer 

Läs mer:
www.heinestams.se

PROFILEN  

Leif Heinestams, VD

Foto: Malin Grönborg Foto: Malin Grönborg



ANNONS    HELA DENNA TEMATIDNING ÄR FRÅN WENDELIN MEDIA     17

Hotellen där känslan 
står i fokus

Båstad och Bjärehalvön. En vacker plats vid Kattegatts fiskrika hav med täta skogar. Här finns boende och mat för alla 
slags gäster, både stora och små, som vill njuta av havet, naturen, människorna och de vidsträckta vyerna. Hotel Skansen, 
Hotel Riviera Strand och Torekov Hotell som alla är en del av GRAM Group ligger här och har sina egna personligheter 
och karaktärer, men med samma gemensamma känsla. Ledningen beskriver området som ” kärleken till en plats som är 

alldeles för bra för att inte dela med sig av”.

D et är en destination 
som man kan besöka 
året runt, säger Petra 
Majs Nordberg, Sales 
Manager på GRAM 
Group. Helle From-

berg Hammarström, Public relations 
GRAM Group fortsätter:

    –Det finns så mycket att göra här. Vi 
har 7 golfbanor endast 10 minuter från 
hotellet och folk som cyklar på backarna 
eftersom det är mycket kuperad miljö. 
Våra hotell Skansen och Riviera ligger 
precis vid havet och har skogen på andra 
sidan. Under vintersäsongen är det endast 
15 min till skidbackarna och Norrviken 
som finns i den andra delen av Bjäre-
halvön är en fantastisk vacker park som 
besöks av både nationella och interna-
tionella besökare.

Vandringspaket har blivit stort för GRAM 
Group vilket beror på att utomhus akti-
viteter har ökat under pandemin. Enligt 
Helle var det inte många som köpte det 
förr men numera vill företag ut och vand-
ra. På Bjärehalvön finns det även segelbå-
tar, klättring och självklart tennisbanor. 
Skansen är tennishotellet under Swedish 
Open och det finns sex banor inklusive 
centercourten i anslutning till hotellet.

    –Vi har många nöjda gäster och fram-
förallt har vi stora events. Svenska fot-
bollsförbundet har vi haft som gäster 
tre gånger under denna perioden och 
åtskilliga förbund väljer att ha sina läger 
här. Restauranger finns det gott om längs 
med hela hamnen i Båstad. Det finns tio 
fantastiska restauranger på en liten yta 
och du kan få variation av olika rätter 
från världens alla hörn och mycket av 
det är lokalproducerat berättar Andreas 
Andersson, försäljningschef på GRAM 
Group.

På Gram Groups hotell känner sig gäs-
terna välkomna och hemma för det är 
inte bara ett hotell utan man har gjort 
mycket med omgivningen för att skapa 
mysfaktor med lounge, fina blommor,  
ljus och brasa. Det finns även Spa och 
kallbadhus på GRAM Groups hotell.

    – Det är härligt med gäster som vand-
rar runt i sina vita badrockar och myser 
efter en fullspäckad dag av konferenser.
Det blir hemmakänsla på våra hotell. Folk 
känner sig bekväma fast det kanske är 300 

personer som kan bo på hotellet samti-
digt, säger Helle. Andreas fortsätter:

     –Det går en röd tråd genom våra hotell 
där man kan se den höga kvalitet som 
finns både i mat, restaurang och när du 
kommer in på hotellet. Vi har 172 rum 
och nästan alla av dem är totalrenovera-
de under de senaste 3 åren vilket är en 
enorm styrka som vi sitter på som inte 
många av våra konkurrenter har just nu. 
Det är fantastiskt! Jag brukar säga att du 
avskedar hellre försäljningschefen än flo-
risten. Det betyder att du bryr dig om dina 
gäster som finns på hotellet. Jag tror inte 
att det finns något annat hotell som har 

den digniteten när det gäller mysfaktor, 
blommor och den miljö som jag anser är 
unik för just våra hotell. 

Det senaste året under covid-19 pande-
min har GRAM Group haft 90 procents 
beläggning på alla sina hotell trots be-
gränsade events, men de flesta har varit 
sommargäster. 

    –Det är viktigt när man jobbar med 
så mycket gäster att sköta hygienen med 
tanke på covid-19. Vi har en egen dok-
tor på plats som samarbetar med region 
Skåne. Med honom kan vi diskutera hur 
vi ska gå tillväga på våra hotell och hur 

vi ska förhålla oss. Procedurerna är bra 
och det är mycket vi kommer att applicera 
även post covid, avslutar Petra.

Text: Isabelle Ibérer

Foto: Anders Karolyi

Foto: Anders Karolyi Foto: Anders Karolyi

Foto: Anders Karolyi

Läs mer om GRAM Group:
www.gramgroup.se
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B ältros är en virussjukdom 
som orsakas av samma 
virus som vattkoppor. 
Vattkoppsvirus orsakar 
vattkoppor i yngre år 
och lägger sig sedan i ett 

begränsat område vid ryggmärgen, där 
virus ligger vilande i en nervkoppling. 
Via nervgrenar som går ut till huden från 
nervkopplingen försöker viruset då och 
då ta sig ut till huden för att ge upphov 
till nya vattkoppsblåsor. I blåsorna finns 
viruset, vars mål är att sprida sig till andra 
personer. 99 procent av Sveriges befolk-
ning har haft vattkoppor, vilket innebär 
att nästan alla riskerar att drabbas av 
bältros någon gång i livet. Hög ålder, 
stress, annan sjukdom som ökar risken 
för bältros och mediciner som försämrar 
immunförsvaret är de fyra stora riskfak-
torerna för att drabbas. Kvinnor löper 

Bältros kan förebyggas 
med vaccin
Bältros, en mycket smärtsam virussjukdom, drabbar mellan 25 och 50 procent av befolkningen. 
Med vaccin finns det dock goda möjligheter att kraftigt minska risken att drabbas.

generellt sett lite större risk än män att 
drabbas.  

Bältros drabbar antingen höger eller vän-
ster kroppshalva, då virus sprider sig i 
en nervgren på höger eller vänster sida. 
Symtomen på bältros är intensiv värk och 
smärta, som ofta kan komma före själva 
utslagen. Utslagen ses ofta i ett decime-
terbrett område i brösthöjd och ner mot 
naveln, eller på ryggen, men de kan även 
sprida sig upp i ansiktet och runt ögonen. 
Risken för stroke om man har utslag i 
ansiktet fyrdubblas det första året efter 
bältros. Infektionsläkare Professor Lars 
Rombo, som föreläser om bältros, berättar 
om de smärtor som ofta är förknippade 
med sjukdomen. 

    –Helveteseld, som sjukdomen kallas 
i våra grannländer, är ett bra namn, för 

det kan göra fruktansvärt ont. Det är en 
molande, skärande, brännande, intensiv 
smärta. Allting gör ont. På en smärtskala 
mellan 0-10 så hamnar bältros på mellan 
7 och 10 när patienter med bältros inter-
vjuas, på samma nivå som förlossning 
och njursten.

Beroende på den drabbades ålder kan 
smärtan sitta i olika lång tid. Är man un-
der 40 år så försvinner den oftast inom 
ett par veckor, medan många personer 
över 60 år kan ha smärta 3-12 månader 
innan den försvinner. 

Det finns idag inget botemedel mot bäl-
tros. Sjukdomen kan dock delvis före-
byggas om barn får vaccin mot vattkop-
por, eftersom vaccinet gör att risken för 
bältros då minskar och dels med vaccin 
mot bältros.  

    –Det finns ett beprövat vaccin mot 
bältros som ger ganska bra skydd under 
flera år. Efter 10 år ska man ta en dos till. 
Nu har det även kommit ett nytt vaccin 
som ger över 90 procents skydd de första 
fyra åren. Det börjar nu komma studier 
på skyddsnivån efter längre tid som visar 
på ett fortsatt mycket gott skydd av detta 
vaccin avslutar Lars.

Skribent: Anna Bjärenäs
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Bältros kan du få ändå
BERGSKLÄTTRARE

 
Läs mer om bältrosvaccin  

och behandling

Nästan alla över 50 år har risk att få bältros 
I Sverige drabbas 30 000 årligen
Har du tur känns det lite grann
Har du otur kan det vara väldigt smärtsamt
Nervsmärtan kan finnas kvar i många år

DET FINNS VACCIN

 

Kontakta en vaccinationsmottagning för mer information
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S edan bolaget grundades 1997 
har QRTECH alltjämt profile-
rat sig som ett genuint ingen-
jörsföretag, sprunget ur forsk-
ning och den världsledande 
fordonsindustrin i Göteborg. 

En kompetent teknikleverantör som le-
vererar högkvalitativa, robusta och till-
förlitliga system. Lösningar som fungerar 
-på riktigt. När Patrik Sahlsten tillträdde 
som VD 2019, efter 16 år som affärsut-
vecklingschef på det tidigare börsnotera-
de HiQ, startade också förflyttningen av 
QRTECH mot en position som innovativ 
samarbets- och affärsutvecklingspartner. 

En Technology Pathfinder, som visar vä-
gen från start till mål. 

    –Vi försöker få tråden att hänga ihop, 
från affärsidé till förverkligande och fär-
digt projekt. Vi är ett innovativt ingen-
jörshus som gör uppdrag åt våra kunder 
där de sedan oftast äger resultatet, be-
rättar Patrik.
    
En stark position inom elektronikkon-
struktion och inbyggd mjukvara kom-
pletteras med omfattande kunskap inom 
industriell IoT, artificiell intelligens och 
molntjänster. Teknik som används för att 
bygga ett hållbart samhälle.

     –För bolag som vill hänga med i den 
tekniska utvecklingen är tillgången till 
kompetenta team avgörande. IoT och 
uppkopplade prylar är här för att stan-
na. Sådana saker arbetar vi mycket med, 
säger Patrik. 

Leverans sker till cirka vi 60% från de 
egna lokalerna, men QRTECH gör även 
uppdrag på plats hos kund. Bolaget 
präglas av ursprunget från Chalmers; ett 
flertal projekt inom forskning och ut-
veckling pågår, bland annat kring grön 
teknik. Elektroniklabbet i Mölndal är ett 

Från kompetent teknikleverantör till innovativ samarbets- och affärsutvecklingspartner. Genom förflyttningen vill QRTECH positionera sig 
som en Technology Pathfinder. –Vi är med och gör skillnad inom flera högteknologiska branscher och arbetar ständigt med att hitta de bästa 
vägarna framåt mot en hållbar utveckling, säger Patrik Sahlsten, VD för QRTECH.

av Nordens största, med integration och 
automatiserade testlabb, klimatkammare 
och ett EMC-labb. Det är här QRTECH 
säkerställer att lösningarna fungerar -på 
riktigt.

I elektroniklabbet är uppfinningsrikedo-
men stor; varje vecka har en ny lösning 
tagits fram. Ingenjörerna har även “Tech 
Nights”, där de kan utveckla sina egna 
idéer och utnyttja hela labbet för expe-
riment. Ibland bjuds även studenter in 
från Chalmers.

     –Det är verkligen en kreativ miljö, 
där ingenjörer får testa sina gränser. Det 
genuina intresset för tekniken, stoltheten 
för vad vi åstadkommer och den energi 
som finns på bolaget imponerade på mig 
när jag började på QRTECH, säger Patrik.
Visionen framåt är att fortsätta lösa 
kundproblem och utveckla det hållbara 
samhället. 

    –Förutom att koppla upp enheter på ett 
robust och säkert sätt, handlar många av 
uppdragen om hur bolag ska kunna dra 
affärsmässig nytta av att vara uppkopp-
lade. Elektrifiering utgör också ett stort 
område, där vi är med och bidrar till ett 
fossilfritt samhälle. Vår resa inom auto-

nom körning och avancerade förarassis-
tanssystem började som forskning kring 
hur vi kunde göra dessa system säkra. För 
att fatta säkra beslut har vi undersökt flera 
varianter av sensorer för att visualisera 
miljön runt fordonet. 

     –Inför varje nytt projekt beaktar vi 
alltid hållbarhetsaspekten. Om vi är med 
och bidrar till en positiv inverkan på 
människor, klimatavtryck och resurser 
så vill vi gärna vara med, avslutar Patrik. 

Text: Isabelle Ibérer 

Läs mer på:
qrtech.se/pathfinder

Patrik Sahlsten, VDn

QRTECH

Sedan 2017 utgör QRTECH dotterbolag till 
EMBRON Group, en internationell teknikkon-
cern som omsätter en bit över 2,5 miljarder. 
QRTECH har idag 130 anställda och arbetar 
med 30 underkonsulter. QRTECH förvärvade 
Endian Technologies under våren 2021 och 
förstärkte därmed erbjudandet inom industriell 
IoT och connectivity.

QRTECH: hållbara, innovativa 
lösningar som fungerar -på riktigt!
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Solna Gate f.d. Wasa Försäkring HK- nu 20 företag 
Då planerades med personal- o. utbildningsavd. det 
”gemensamma rummet” som en kursgård och kultur- o. hälsocenter
Totalt 57´därav 37´ kvm idag uthyrbar yta för c:a 1200 pers.
T- bana Solna Strand se www.solnagate.se- ny ägare Klövern
bild 1. Anlagd park med fruktträd och sjö, minne Rudviken
Förgylld bronsskulptur på diabas, Sigurdur Gudmundsson.

bild 2. Skjutportar i metall, silkscreen på glas, Lars Nilsson. 
bild 3. Sporthall, gruppträning och bollspel- dagsljus, akustik /vägg-
panel. bild 4. Friskvård och hälsa. Pool 12x5 m, bastu, relax och gym. 
bild 5. Entrérum till auditorium, vägg med stucco lustro- målning, 
Håkan Rehnberg. bild 6. Auditorium, 255 pl.- diam. 20 m, dagsljus, 
akustik / tal utan mikrofon. Övrigt. Restaurang , 300 pl., gästmatsa-
lar, café, orangeri och konferenscenter.

1 2 3
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FRAMTIDENS 
ARBETSPLATS

Digitalisering har givit
möjlighet till flexibelt
arbete. Arbetsmiljön har
förändrats men är det  
bara positivt?
Vad kan vi lära från
”lyckade projekt”?
Vi, arkitekter, har arbetat
med Tetra Pak, SAAB,
Palma Pictures, Safiren 
5, Herrljunga- Terrazzo,
Wasa Försäkring m.fl.

Har du ett projekt?
Vi gillar modiga kunder
med kvalitetsmål !
Gärna en 1:a skiss...
Kontakta
Gösta Jernberg,
arkitekt MSA
made.arkitekter@gmail.com
tel. 0733- 01 08 44
www.madearkitekter.com

INNOVATIV ARKITEKT OCH DESIGNER? 
SAMVERKAN KUNSKAP KONST - samarbete med kund tekniker och konstnär ger bra produkt/friare tankevärld!

Framtidens mikroskop
- Förvandlar produktionsprocessen

Illervägen 15, 35245 Växjö Sweden
Phone +46 470 732120
Email info@visustechnology.se

www.visustechnology.se

Med våra digitala mikroskop som är utvecklade och producerade 
i Sverige skapar vi en enklare möjlighet att göra efterkontroll eller 
annan okulär inspektion med hög förstoring på olika objekt. 

Enkelt att komma i gång, bra utrymme för olika höjder på objekt. 
Flera varianter av system finns med olika tillbehör. Mjukvara för 
mätningar och justeringar av bilder ingår om man vill använda dator. 
Mjukvara för automation finns eller kan skräddarsys enligt önskemål. 

Frågan är fri, kontakta oss på mail eller ring.

Behov av att se små detaljer ?

Framtidens arkitektur
och design

Digitalisering har givit 
möjlighet till flexibelt 
arbete. Arbetsmiljön har
förändrats men är det bara 
positivt? Vad kan vi lära från 
”lyckade projekt”?

Vi arkitekter har arbetat för
Tetra Pak, SAAB, Wasa
Försäkring, Palma Pictures,
Stena Line, Herrljunga
Terrazzo och PM Fastigheter
i Lysekil samt
bostäder och fritidshus
se vår hemsida

Har du ett projekt?
Vi gillar modiga kunder
med kvalitetsmål
Gärna en 1:a skiss !

Kontakta Gösta Jernberg,
made.arkitekter@gmail.com
www.madearkitekter.com
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Enligt forsknings- och utvecklingsföretaget Agtira ska livsmedelsproduktion inte innebära en belastning vare sig 
på närmiljön eller miljön i ett globalt perspektiv. Med smart akvaponi och artificiell intelligens omdefinierar Agtira 

begreppet närodlat. Deras vision om att vara marknadsledare inom lokal/urban odling av fisk och grönsaker har lett till 
att de har blivit börsnoterade. Det innebär en möjlighet för människor som delar samma vision att bli delägare och vara 

delaktiga i den revolution som nu sker inom livsmedelsbranschen.

A gtiras historia startade re-
dan på 90-talet när Pecka 
Nygård började experimen-
tera med samodling av fisk 
och grönsaker på land, så 

kallad akvaponi. 2013 korsades hans väg 
med ett par entusiastiska entreprenörer 
från Härnösand som såg de stora miljö-
fördelarna med denna typ av livsmedels-
produktion. Det blev startskottet till det 
som idag är Agtira. 

Agtira är aktiva inom två olika områden. 
Akvaponi och inomhusodling. Den cen-
trala skillnaden är att akvaponi utöver 
grönsaker involverar fisk. Fisken odlas i 
bassänger och det näringsrika vattnet som 
fisken skapar leds över till odlingsbäddar-
na där magi händer. Bakterier i Agtiras 
biobäddar bryter ned näringsämnena och 
gör dem tillgängliga för plantorna att till-
godogöra sig. Resultatet blir renat vatten 
som kan återanvändas hos fisken. Många 
butiker runt om i världen och i Sverige 
har redan skaffat lokala odlingssystem i 
form av sallad- och örtodlingar.  

    –Marknaden är helt otrolig! Det finns 
en enorm potential med tanke på hur 
många livsmedelsbutiker det finns i Sve-
rige och världen. Våra system tar steget 
längre från örter och sallad. Även om det 
är positivt att det till största mån odlas 
lokalt för att slippa transporter, kylning 
och minska tiden från skörd till konsum-
tion, kan man inte bortse från faktumet 
att det är svårt att överleva på örter och 
sallad. Våra system för lokal odling med 
grönsaker samt fisk skapar förutsättning-
ar att kunna producera livsmedel som 
det går att överleva på, berättar Mattias 
Gemborg, VD Agtira.

Närodlat med AI och akvaponi 
revolutionerar livsmedelsbranschen

Fördelarna med Agtiras system från ett 
miljö och hållbarhetsperspektiv är många. 
Odlingssystemet behöver inga bekämp-
ningsmedel, antibiotika eller liknande. 
Enligt Mattias skulle det störa den sköra 
balansen som råder i akvaponi. Dessutom 
är vatteneffektiviteten en viktig fråga för 
framtiden. 

    –Odlingssystem likt våra kan spara 
upp till 95% av vattenförbrukning jämfört 
med konventionell odling. Vidare bidrar 
lokal odling med många positiva effekter. 
Dels minskar man tiden från skörd till att 
produkten ligger på hyllan i butik vilket 
i sin tur ökar hållbarheten och minskar 
svinn. Vidare sparar man enormt mycket 
transporter och onödig nedkylning av 

grönsaker vid transport som slukar myck-
et koldioxid. Som exempel kan nämnas 
att ett akvaponisystem av typen Agtira 
Complete kan spara upp till 30 Lastbilar 
från södra Europa till Sverige per år. Till 
det kommer såklart interna transporter 
inom landet och ut till butikerna. Detta 
gör skillnad på riktigt, menar Mattias. 

Agtira har signerat sitt första avtal om 
leverans av odlingssystemet med drift 
hos ICA MAXI Sundsvall. De har beställt 
ett system av typen InStore som är en in-
omhusodling på cirka 100 m2. Systemets 
kapacitet att producera kommer att bli 
upp till 10 ton gurka per år samt 25 000 
krukor med örter. Agtira har även en av-
siktsförklaring tecknad med ICA MAXI 

 Replikan av InStore som 
skall byggas i Sundsvall

Mattias Gemborg 
VD Agtira 

De system som Agtira 
erbjuder nu är:

Agtira Complete
Agtira Greens 
Agtira InStore

Närmare beskrivning av 
dem finns på 

Agtira.com

Östersund om en Agtira Complete på 
1200 kvadratmeter med fisk och grön-
saksproduktion utanför deras butik.

    –Det känns fantastiskt roligt. Det kom-
mer att bli det första inomhussystemet i 
världen som producerar gurka i en butik 
utan solljus. Projektet går helt enligt pla-
nerna och vi har en replika uppbyggd hos 
oss i Härnösand som producerar för fullt. 
Systemet är helt automatiserat och skö-
ter ljus, värme, luftfuktighet samt näring 
med hjälp av vår AI baserade mjukvara.Vi 
kommer att börja bygga på plats hos ICA 
MAXI Sundsvall under oktober månad 
och den första skörden beräknas ske i 
februari, berättar Mattias.

I och med att Agtira är i uppstartsskedet 
och börsnoterade finns det en möjlighet 
att finansiera verksamheten ytterligare 
genom delägare. Det är enkelt att in-
vestera i företaget och köpa aktier via 
internetbank.

    –Ju fler som engagerar sig i hållbarhet, 
både genom hur man konsumerar och 
vilken typ av aktier man äger, desto mer 
påskyndar det omställningen till ett håll-
bart samhälle, avslutar Mattias.

    
     Text: Isabelle Ibérer



A rtiklar om innovativa 
företag handlar för det 
mesta om smarta pro-
dukter och tjänster, inte 
lika ofta om filosofi och 
synsätt. Men Mpya Sci 

& Tech står för det senare. Visserligen 
jobbar de inom ett innovativt område - 
teknik, life science, industri och naturve-
tenskap - där de samarbetar med flera av 
Sveriges mest innovativa och progressiva 
företag och hjälper dem hitta rätt perso-
ner och talanger. Men det är hur de ser 
på människor som gör att de sticker ut 
i en annars ganska konservativ bransch. 

    - Vi har ett annat perspektiv, säger 
Ellinor Crafoord som är Talent Advisor 
och för två år sedan var med och startade 
Mpya Sci & Tech. Vi börjar med att hitta 
människor, för att lära känna dem och 
deras behov och prioriteringar i livet. 
När vi sedan får kläm på det, och hittar 
in bakom CV och arbetslivserfarenhet, 
kan vi mycket lättare hitta rätt uppdrag 
åt personen. 

Mpya Sci & Tech börjar med 
människan
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Hittills har det lyckats över förväntan. 
Mpya Sci & Tech är idag närmare 70 per-
soner och växer stadigt. Förmåga att hitta 
rätt personer för rätt uppdrag har varit 
en framgångsfaktor, samt fokus på hela 
människan och alla hennes behov. 

    - För oss är ett hållbart arbetsliv livs-
viktigt, fortsätter Ellinor. Med betoning 
på ”liv”. Vi bygger in livet och det goda 
samtalet i allt vi gör. Det kan handla om 
allt från ”walk and talk” till långa dis-
kussioner om balans i livet. Vad bety-
der ”balans”? Det är så lätt att säga, men 
om man tar det på allvar får man ut så 
mycket mer. 

Ellinor Crafoord är övertygad om att det 
också ger ett bättre resultat i slutändan.

    - Som före detta forskare har jag 
brottats en del med etiken inom kon-
sultbranschen, och min dotter gav mig 
ännu en tankeställare igår när hon frågade 
”hur tjänar ni pengar i er bransch?” och 
jag svarade ”vi hyr ut människor”. Hon 

tittade på mig och sa ”är det lagligt?”. Vad 
det handlar om för oss är att skapa värde, 
både för människor och kunder. Och det 
gör vi nu. På det viset känner jag mig stolt 
över Mpya Sci & Tech. Fokuserar man på 
människor så kommer affären och allt det 
där andra av sig självt.”
            
           Ellinor Crafoord

Talent Advisor

Ellinor Crafoord

The more life you live, the more passion you bring to work-Join Mpya Sci & Techh

mpyascitech.com
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Moderna Trähus bygger ditt hus som du vill ha det. Deras unika sätt att bygga hus bland annat på stolpar gör att husen inte 
bara är 100 % klimatneutrala utan även är extra skonsamma för tomten och den närliggande naturen. I dessa tider med ökade 

klimatförändringar är det viktigare än någonsin att det byggs mer i trä. Med Moderna Trähus erfarenhet och djupa kunnande av att 
bygga hus i trä tar de hänsyn till önskemål, förväntningar och drömmar och gör det med minimal påverkan för natur och klimat.

V år typiska kund är 
någon som har en nå-
got större plånbok än 
de som vänder sig till 
vanliga katalog leveran-
törer. Vi ritar hus efter 

kundens önskemål, arkitektens vision 
och vad detaljplanen kräver. Vi bygger 
ofta stolphus oavsett om det krävs eller 
inte på grund av att vi vill bidra till min-
dre påverkan på klimat och natur och vi 
använder väldigt lite betong och ingen 
cellplast som förorenar, berättar Michel 
Silverstorm, VD för Moderna Trähus.

Förutom den stora skillnaden i grund-
läggning har Moderna Trähus sedan länge 
gjort flera aktiva val för ett klimatsmarta-
re byggande, tex att inte isolera sina hus 
med stenull och mineralull utan med trä-
fibermaterial. Både väggarna och bjälkla-
gen är i trä vilket gör att Moderna Trähus 
kan säga att de är klimatneutrala. Dem 
har också valt att tabort den oljebaserade 
plasten som hos konskurrenterna utgör 
klimatskalet.

   –Vi behöver gör mycket mer och ett 
stort steg som vi tagit under året är en 
aktivt dialog våra leverantörer gällan-
de deras transporter. Dialogen har varit 
överförväntan och några har gått med 
på att börja tanka HVO 100 i sina bilar. 
Det gör att transporterna minkar C02 
utsläpp med 60-80%, vilket är fantastiskt. 
Men det absolut viktigaste är att vi bygger 
mer i trä. Träet binder C02 och håller det 
bundet hela husets livslängd, inget annat 
material gör det.

Bor man i ett hus som endast är fram-
ställt av trä har man enligt Michel gjort 
ett aktivt val som är bra för kommande 
generationer. Trä är en del av naturens 
kretslopp, det är starkt, ljuddämpande, 
och innehåller inga bindemedel, lim eller 
andra kemikalier.

    –En träkonstruktion är också mycket 
bättre vid tempratur varaitioner då ky-
lan och värmen inte kan ta sig igenom 
lika lätt som de kan göra genom stål eller 
betonglösningar. Det som också är un-
derbart med ett riktigt trähus är att det 
doftar gott, det doftar naturligt av trä! 
berättar Michel.

Moderna trähus har för tillfället sju an-
ställda och i våras började en ny pro-

Det lilla husföretaget med 
det stora engagemanget

jektledare. Efterfrågan av att bygga hus 
på stolpar och klimatsmart växer och de 
har fått mycket förfrågningar i hela lan-
det men än så länge opererar de bara i 
Sörmland och Stockholm. De vet knappt 
hur de ska hantera alla, men det är kul 
att det går så bra berättar Michel. Han är 
själv otroligt passionerad och investerad 
när ett nytt hus byggs. Han är med och 
reser alla hus och han brukar till och med 
städa dem innan överlämning.

     – Jag städar för då vet jag att jag 
lämnar över en produkt som jag är rik-
tigt stolt över och håller den nivå jag vill 
och lovat. Men jag vet att i längden kan 
jag inte fortsätta på det viset eftersom 
förfrågningarna av våra hus ökar, men 
vi tar det med småsteg. Vi är ju trots allt 
det lilla husföretaget med det stora en-
gagemanget. Förmodligen kommer vi att 
se en fördubbling eller tredubbling av 
Moderna Trähus på 5-10 års tid men då 

måste jag ju våga släppa taget, avslutar 
Michel och skrattar.

Text: Isabelle Ibérer

Läs mer om Moderna Trähus:
www.modernatrahus.se



Parlametric identifierar nya 
trender - innan de trendar 

P arlametric startades för 
att genomföra avancerad 
analys av kvalitativ data, 
så som text eller inspelat 
tal, till alla typer av företag 
och organisationer. Majo-

riteten av företag och organisationer har 
inte tid, resurser eller kunskap att lägga 
på den här typen av avancerad statistisk 
analys av kvalitativ data.

Parlametric är en one-stop-shop för in-
samling, analys och tolkning av kvalitativ 
data – de gör allting och kunden bara 
behöver luta sig tillbaks och ta hand om 
insikterna som strömmar in. 

    –Vår affärsidé bygger mycket på att 
jobba nära våra kunder. När vi jobbar 
direkt mot marknads- eller kundstjän-
stavdelningar så kan vi nästan ses som en 
outsourcad AI-avdelning, och när vi job-
bar med PR-byråer så paketerar vi ofta en 
gemensam produkt som de i sin tur säljer 
vidare till sina kunder, berättar Thomas 
Strandberg, PhD och VD på Parlametric.

Det kan vara komplext att få en AI att 
förstå språk vilket resulterar i en av an-
ledningarna till att de flesta mjukvaror 
och lösningar är begränsade. Parlametric 
tar en mer holistisk och forskningscen-

trerad approach gällande projektupplägg, 
datainsamling och analys där de jobbar 
tillsammans med kund, lyssnar till be-
hovet och förutsättningar och anpassar 
tekniken efter det. 

    –Vår metod bygger på forskning och 
kunskap om hur bl.a. språk och kognition 
fungerar, och i alla kundprojekt jobbar en 
dedikerad forskare för att vi ska få en så 
bra förståelse som möjligt för allting som 
rör projektet. Vi kör datan genom indu-
strispecifika språkmodeller, och ovanpå 
det bygger vi en kundspecifik modell. 
Detta gör att vi kan få ut mer av datan, 
vilket leder till mer sanningsnära, pålit-
liga och mer detaljerade insikter, berättar 
Thomas. 

Företag som använder sig av Parlametric 
får en djupare förståelse för vad deras 
kunder vill ha, varför de vill ha det och 
hur det ska nås. De kan identifiera flas-
khalsar och nya affärsmöjligheter, samt 
spana på nya trender och konkurrenter. 

    –Vi har kunder som använder Parlame-
tric för att predicera nya trender – långt 
innan de trendar. Detta är framtidens 
KPI:er och benchmarks, och långt mycket 
mer användbart än NKI, NPS och andra 
typer av old school-mått, menar Thomas.

Parlametric jobbar främst mot B2C-kun-
der, men har också B2B-kunder och job-
bar med städer, forskare och intresseor-
ganisationer där syftet är lite annorlunda. 

    –I slutändan handlar det om att förstå 
en målgrupp, hur de effektivast kan nås, 
vad de drivs av, och sedan använda den 
informationen för att forma verksam-
heten och beslut. De flesta av våra kun-
der är PR-, reklam-, eller mediabyråer i 
Sverige, USA eller UK. Vi jobbar också 
med flera bostadsbolag, turistbyråer och 
hotell. Hälsa/Pharma är en bransch vi 
börjat jobba mer aktivt mot den senaste 
tiden och några av världens största bolag 
eller bolag som är ledande i deras nisch 
är intresserade och vill använda sig av 
oss, vilket vi ser som ett kvitto på att vi 
gör rätt saker, säger Thomas.

Parlametric växer bra och kommer att 
mångdubbla omsättningen i år med vi-
sionen att bli marknadsledande inom 
narrativ analys på nyckelmarknader som 
USA, UK, och nordeuropa.

     –Vi har gått från 3 till 20 anställda 
senaste året, med kontor och 5 anställda 
i USA. Det ser lovande ut inför nästa år 
då vi verkligen hoppas att det ska ta rejäl 
fart, framförallt i USA och UK. Pandemin 

Med visionen att bli marknadsledare inom narrativ analys i USA, UK och nordeuropa använder sig företaget Parlametric 
av AI för att samla in, analysera och tolka kvalitativ data så att företag som använder tjänsten kan identifiera nya 

affärsmöjligheter, förutspå trender och få en djupare förståelse för sina kunder.

har varit till vår fördel när alla företag ska 
bli mer digitala och mer effektiva med 
resurser. Efter dialog med våra kunder 
vet vi att vi har det mest unika och an-
vändbara upplägget och den mest kom-
petenta tekniken, så nu handlar allting 
om att fortsätta komma igång med fler 
spännande kundprojekt, avslutar Thomas. 

Text: Isabelle Ibérer

Läs mer om Parlametric eller
följ via sociala medier

www.parlametric.com
info@parlametric.com

Thomas Strandberg,
PhD och VD på Parlametric.

Företag som 
använder sig av 
Parlametric får en 
djupare förståelse 
för vad deras 
kunder vill ha, 
varför de vill ha det 
och hur det ska nås.

”
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Den innovativa doftlampan 
som eliminerar dålig odör

”Det doftar hotell ”. Så beskriver en av Maison Berger Sweden ägarna doften från en av deras katalytiska doftlampor. Det är en 
exklusiv och unik doftlampa som har funnits i över 120 år och överrumplar världen med sin fascinerande teknik och förmåga att 

rena luften och ta bort illaluktande dofter i hemmet. 

Ä garna till Maison Berger 
Sweden har en spännan-
de framgångshistoria. 
Det hela började på en 
semester i Spanien som-
maren 2017 hos en vä-

ninna som hade en doftlampa i sitt hem. 
De berättar att doften var helt fantastisk 
och att de genast ville få med sig ett ex-
emplar hem till Sverige. Efter en snabb 
runda ner till inredningsbutiken i byn 
hade de köpt en lampa.

    –Några dagar senare hade min man 
köpt räkor och vin och jag bad honom att 
gå ut med soporna. Det gjorde han tyvärr 
inte och på morgonen dagen efter stank 
det något otroligt från köket! Då kom jag 
ihåg att kvinnan från butiken i Spanien 
förklarade att lampan även renade luften. 
Jag var mycket skeptisk till det men satte 
igång lampan. Efter att ha varit ute och 
rastat hundarna var lukten helt borta när 
vi kom tillbaka. Fantastiskt och ofattbart 

tyckte vi och jag beslöt mig för att ta reda 
på var lampan tillverkades så att vi kunde 
börja sälja den i Sverige, berättar en av 
ägarna av Maison Berger Sweden.

Tre månader senare var företaget igång 
och paret började officiellt representera 
varumärket Maison Berger Paris på den 
svenska marknaden.

Maison Berger Paris är ett franskt varu-
märke från Normandy som har patente-
rat och tillverkat katalytiska doftlampor 
sedan 1898. Apotekaren Maurice Berger 
utvecklade lampan vars syfte var att rena 
luften i sjukhusmiljö från farliga bakterier 
och illa luktande molekyler. Vätskan som 
hälls i består till 90% av 98 % alkohol 
och 10 % osmotiskt vatten men det är 
brännaren som är hjärtat i produkten. 
Brännaren kan nå 522 grader och drar 
till sig bakterier och molekyler som luk-
tar illa och får dem att försvinna. Det 
går exempelvis att få bort matos, rök, 
pollen, soplukt och andra typiska lukter 
som kan finnas i hemmet med hjälp av 
lampan. Men doftlampan har ett stort 
användningsområde för de som har dålig 
ventilation, på ålderdomshem, dagis och 
vid försäljning av bostäder för att få en 
neutral lukt. Användningsområdet för 
produkten är egentligen obegränsat. 

    – Det finns 70 olika dofter att välja 
mellan och minst lika många modeller på 
doftlamporna. Maison Berger Paris jobbar 
hela tiden med världsledande designers 
som gör att flaskorna ser exklusiva ut. De 

ser ut som parfymflaskor, men det finns 
hur många former och färger som helst 
att välja mellan. Förra hösten gjorde vi till 
exempel ett samarbete med den världs-
kände designern Jonathan Adler, berättar 
en av ägarna till Maison Berger Sweden. 

Om du vill få tag i en lampa kostar den 
från 429 kr och uppåt men det finns även 
en konstserie med handgjorda lampor 
som bara säljs i 200 exemplar av varje 
design som kan vara i guld, silver och 
kristaller. Priset blir då 5000 kr och uppåt. 
Ägarna berättar att lamporna kan bestå 
för evigt. En 500 ml flaska med doft har 
en effektiv brinntid på 20 timmar och 
doften räcker då i cirka 80 timmar. Att 
rena luften tar 2 min per m2 så man kan 
rena luften i ett helt hus med en doftlampa 
men det tar längre tid. Det man behöver 
byta ut med jämna mellanrum och till en 
liten kostnad är brännaren. Legeringen 
av platina håller ca 1 år eller 200 gånger.

   – Doftlampan är som ett Kinderägg, 
tre i ett. Det är design, ren luft och doft. 
Den är lika effektiv som fula maskiner 
man idag använder för att rena luften och 
då borde ju en doftlampa vara mycket 
trevligare att ha i sitt hem. Det är mjuka 
dofter som tar nio månader att utveckla. 
Mina personliga favoriter är Sandalwood 
Temptation, Citrus Breeze, Pure White 
Tea och Exquisit Sparkle. Ja, det finns så 
många! Vi jobbar bara med de bästa par-
fymmakarna i Frankrike som är kända för 
sina parfymer. Det går även att använda 
neutral doft så anser man att en doft är 

för kraftig går det att späda ut, berättar 
en av ägarna på Maison Berger Sweden.

Maison Berger finns på alla kontinenter i 
världen, 70 länder för att vara exakt och 
de har 7000 återförsäljare. Nyligen har de 
köpt upp fyra företag och blivit en stor 
koncern. Maison Berger Sweden säljer 
direkt till inredningsbutiker, möbelaffärer 
och lifestylebutiker och de har några web-
butiker som går bra, vilket har förvånat  
dem eftersom man inte har möjlighet att 
dofta på produkterna vilket borde ha för-
svårat försäljningen. Men det har gått bra.

   – Produkten säljs mycket bra! Vi syns 
flitigt i sociala medier och samarbetar 
ofta med influencers. Åsa Ingrosso är 
en av dem. Hon är en superfin tjej och 
har hjälpt oss mycket det senaste året. 
Nu tittar vi framåt och vi har högt satta 
mål. Om man tittar på Holland som har 
funnits i 20 år och har en omsättning 
på ca 60 miljoner med en befolkning på 
16 miljoner, bör vi åtminstone kunna nå 
20- 30 miljoner inom några år. Det är vår 
målsättning i alla fall. Lampan är helt 
enkelt fantastisk och du får ett hem utan 
dålig lukt och dofterna påminner en om 
ett lyxigt spa eller hotell, avslutar en av 
ägarna till Maison Berger Sweden.

Maurice Berger 

 Läs mer på: www.maisonbergersweden.se 
eller instagram: @maisonbergersweden
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L INUM är ett anrikt svenskt 
designvarumärke som grun-
dades 1966. Bolaget har 
genom åren byggt upp sin 
internationella kännedom 
genom traditionell återför-

säljarverksamhet och under de senaste 
tre åren har verksamheten ställt om och 
blivit än mer slutkundsinriktad. Genom 
ett omarbetat erbjudande, hög digitalise-
ringsgrad och räckvidd via marknadsplat-
ser istället för butiksnätverk, har LINUM 
kunnat ta omtag på sin omsättning och 
framförallt sin lönsamhet.

I den svenska naturen och det kulturella 
arvet, plockar Linum Design upp färg 
och form. De ritar själva deras mönster 

och de är alla unika. I LINUMS värde-
grund återfinns ord som taktilt, svenskt 
och användbart, vilka göder och föder 
arbetet dagligen. 

    –Vi skapar utifrån en på förhand be-
stämd färgpalett, vilken återkommer år 
efter år. På så sätt kan en ny produkt 
matcha en som tillverkades för decen-
nier sedan. Lägg därtill att vissa av våra 
bästsäljande kuddfodral finns i över 
tjugo olika nyanser. LINUMS sortiment 
möter med andra ord skilda behov och 
stilar i hemmets många rum och det är i 
människans biologiska önskan att bygga 
bo, vi har vår kärna och vårt uppdrag, 
berättar Charlotta Dahlqvist, COO på 
Linum Design.

Företagets historia tog sin början i en 
landöverskridande vänskap och en ge-
mensam vision. Under en resa 1966 till 
Indien, träffade LINUMS grundare Sven 
Kempe, två bröder med tydliga ambitio-
ner för sitt hantverk. I långa samtal sam-
mantvinnades ideologi och värderingar 
kring kvalitet, hållbarhet och produktion 
och med tiden stärktes banden och re-
lationen liksom samarbetet, kom att bli 
livslångt. Än idag är LINUM mycket nära 
producenterna bakom deras produkter 
och de är mycket tacksamma för den 
samhörighet de har.

    –Numera hämtar vi skaparglädje och 
kraft från bordsduken vi alla en gång fått. 

Linum Design tar nya steg mot 
en cirkulär ideologi

Med sina tidlösa och innovativa kuddfodral, överkast, sittdynor och användbara produkter för bordet designar LINUM textilier för hemmet, 
som är användbara genom generationer. Efter 55 år i branschen är LINUM redo för nya ideér och förslag med fokus på hållbarhet som kan ge 

bolaget en ny riktning på marknaden. 

Vi pratar om det där klassiska tyget till-
verkad i så hög kvalitet, att det inte går 
att göra sig av med. Istället vandrar det 
genom generationer. Mormodern som 
ger det till mamman, som ger det till dot-
tern. Linnet, servetterna och de praktis-
ka bordstabletterna eller kuddfodralen i 
sina attraktiva färgspann. Överkasten i 
naturmaterial eller gardinerna som sett 
åtskilliga säsonger skifta, men som fort-
farande är lika vackra. Det cirkulära och 
hållbara återfinns i vår önskan att skapa 
produkter som kan få finnas med från en 
tid till annan, berättar Charlotta.

Under de senaste åren har LINUM skalat 
ner antalet produkter och gått från cirka 
5000 artiklar till ett hundratal. Numera 
tillhandahåller LINUM med ett See Now, 
Buy Now- upplägg, som inte är avhäng-
igt årstider. Därmed tillverkar LINUM 
inte längre säsongskollektioner, då det 
inte är att betrakta som hållbart över tid. 
LINUM vill istället erbjuda ett tidlöst 
och tillgängligt sortiment som är mer 
standardiserat och mindre beroende av 
konstanta nyhetssläpp.

    –Med ett smalare sortiment ökar chan-
serna att bli skarpare i relation till de 
produkter ett bolag väljer att satsa på. Ju 
bredare sortiment, desto mer komplex blir 
produktionsprocessen. Kontrollen och 
insynen ökar, när erbjudandet blir mer 
samlat. LINUM har därför valt att avsluta 
produktionen av hårda varor som mar-

mor, trä och mässing samt större och mer 
krävande produktgrupper som mattor, 
sängkläder och handdukar. Fokus ligger 
på kuddfodral, överkast, sittdynor och 
enkla, användbara produkter för bordet. 
Ett erbjudande som LINUM tillhandahål-
lit sedan 1966, säger Charlotta.

Charlotta tror att en ny tid börjar för 
LINUM, precis som för många andra 
varumärken inom samma segment. 

    –Coronapandemin har förändrat bete-
enden i grunden och ingenting är längre 
som förut. I flera år har branschen sagt 
”vad som helst kan hända inom handeln”, 
men det har troligtvis aldrig varit så ak-
tuellt som nu. Vi ser över möjligheterna 
och är för första gången öppna för idé-
er och förslag som kan ge bolaget en ny 
riktning, i egen eller annans regi, avslutar 
Charlotta.  

Text: Isabelle Ibérer 

Charlotta Dahlqvist

 Läs mer på: 
www.linumdesign.com
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M ånga, både spe-
cialister och ge-
neralister, har 
skaffat mycket 
av sin kunskap 
på egen hand. 

Det bidrar till att CV:n kan upplevas som 
brokiga och svårtydda om man inte själv 
har god insikt i ämnet och kan läsa mel-
lan raderna, säger Lotta Saxe, byråchef 
på Knack Konsulter & Rekrytering.
 
Nya roller och titlar skapar förvirring  
Många som tar hjälp av Knack upple-
ver att den största utmaningen med att 
bygga innovativa team är att få upp den 
snabbhet och flexibilitet som krävs. För 
att sätta ihop framåtlutade team behöver 
man veta vilken kunskap och kompetens 
som behövs och sedan hitta den. Att 
rekrytera på egen hand kan vara knepigt 
om man inte har stenkoll på vem man 
faktiskt behöver. 

När man som rekryteringspartner ska 
hitta en konsult eller göra en rekrytering 
är det först och främst viktigt att lära 
känna verksamheten. Vilken kompetens 
finns och vilken skulle vara bra att få in? 
Vilken kunskap behövs på kort och på 
lång sikt? Vilka personliga egenskaper 
skulle berika teamet?

– Vi som arbetar på Knack kommer själ-
va från den typ av roller som vi rekry-
terar och är vetgiriga när det gäller den 
digitala utvecklingen. Det gör att vi kan 
vara med och bolla hur behoven kom-
mer att se ut framåt. När vi får inblick 
i önskemål, kultur och strategin framåt 
kan vi komma med ett utifrånperspek-

tiv och utmana lite. Vi är delaktiga i att 
formulera roller och sätta lämplig titel, 
för på det området råder det ofta för-
virring. Det brukar uppskattas av våra 
uppdragsgivare, säger Lotta. 

Söker du folk som kan kommunika-
tion, marknadsföring, design och tech?

Nyfikenhet, vidareutveckling och lä-
rande är idag nödvändigt för att hänga 
med. De som har den breda eller djupa 
digitala kompetens som många söker 
har ofta ett naturligt sug efter kunskap 
och brukar vara enormt eftertraktade.
 

– Vi jobbar oftast med marknads- och 
kommunikationschefer, grundare och 
företagsledare som har ont om tid. De 
behöver att vi är proaktiva och att vi 
med våra stora nätverk på kort tid kan 
hitta den person de söker. Det är såklart 
särskilt intressant i perioder av tillväxt 
eftersom behoven kan skifta så snabbt, 
säger Lotta Saxe, byråchef hos Knack 
Rekrytering & Konsulter. 

Nyfikenhet och kunskapstörst 
är åtråvärt idag

Förr sa man att ”hittar vi bara rätt person kan den läras upp”. Idag upplever vi allt oftare att de som vi rekryterar 
behöver komma med kunskap som är till nytta för det befintliga teamet. Den faktiska kunskapen väger tungt. 
Särskilt inom området marknadsföring och kommunikation där utvecklingen går så snabbt att det kan verka 

omöjligt att hänga med. 

Lotta Saxe, byråchef och rekryterare på Knack Konsulter & Rekrytering



När du saknar ord, tid eller folk.

Behöver du en artikel, en spökskrivare, en företagsblogg, en finsk copywriter, en 
kommunikationsplan, en digital kommunikatör, löpande uppdateringar för sociala 
medier, en rubrik, en fiffig call to action, ett videomanus, ett pressmeddelande, en 
engelsk text, en workshop, en content-strategi, konverterande mejlutskick, en konsult 
som är duktig på digital kommunikation, en översättning, en ux-writer, innehåll till ett 
nyhetsbrev, en e-bok, hjälp med att skapa en bra onboardingprocess, ett kundcase, 
en native-artikel, ett korsord, någon som kan intervjua era experter och sätta ihop 
en intressant text, ett företagskonto på instagram, en LinkedIn-annons, texter som 
stöd till säljarna, förslag på nya sätt att arbeta med content marketing, en kampanj, 
en guide, en sökmotoranpassad artikel, en skrivande redaktion, hjälp med att sätta 
namn på produkter, en redaktionell plan, en inbound marketing-plan, en idéspruta, ett 
poddmanus, innehåll som driver organisk trafik, en tonlägesmanual, någon som kan 
vara med och formulera era värdeord, ett quiz, en 360-kampanj, tips på hur ni kan ragga 
nya kunder i sociala medier, en smart out of office-text, en enkät, en webbredaktör 
som kan hoppa in under några månader, en slogan, en hisspitch, ett trevligt julbrev, en 
föreläsare som kan peppa marknadsavdelningen att skriva bättre texter, en lektion i 
klarspråk, någon som kan vässa din text, ett manifest, hjälp med att skapa en digital 
kurs, nya tankar, en skrivkurs, microcopy, en om oss-sida till webben, en copywriter 
att ringa för en textrad då och då, en puff, ett brev eller en workshop för att ta reda 
på hur ni bäst skapar nya affärer med hjälp av digitala kanaler?
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Med visionen att eliminera narkosrelaterade komplikationer utvecklar och kommersialiserar det medicintekniska 
företaget Senzime AB system som drivs av unika algoritmer och sensorer för att övervaka patientens 

muskelfunktion och elektriska impulser—före, under och efter operation. 

B olagets lösning kallas 
TetraGraph®, ett medi-
cintekniskt system som 
digitalt och kontinuerligt 
mäter nivån av neuromus-
kulär blockad hos patien-

ten. Systemet bygger på EMG teknik och 
mer än 10 av FoU b la från Mayo klini-
ken i USA. Grundaren till TetraGraph är 
Pr Sorin Brull, tidigare narkosläkare på 
Mayo kliniken och som har publicerat 
mer än 400 artiklar inom området.

    –Efter att man sövt en patient inför 
en operation använder man muskelpa-
ralyserande läkemedel i ungefär hälften 
av alla operationer. När man använder 
det påverkas även andningsmuskulatu-
ren så patienterna måste intuberas. Om 
man tar bort intuberingen för tidigt vid 
uppvaknandet efter operation kan det 
uppstå livshotande komplikationer som 
till exempel lunginflammation. 1 miljon 
komplikationer vid 80 miljoner operatio-
ner varje år på våra fokusmarknader, be-
rättar Pia Renaudin,VD för Senzime AB. 

Varje år sker ca 160 miljoner operationer 
och nästan 80 miljoner operationer med 
muskelrelaxerande läkemedel. Detta leder 
till att cirka 22 miljoner patienter drabbas 
varje år av komplikationer vid uppvak-
nande efter narkos. Av dessa drabbas ca 
1 miljon patienter av kritiska andnings-
komplikationer (s.k. Critical Respiratory 
Events - CRE). 

    –Vårt Tetragraph system mäter mus-
kelaktivitet digitalt vilket är mycket mer 
precist och dessutom kan man använda 
det vid alla typer av operationer, säger 
Pia.

Mät muskelaktivitet digitalt
-förhindra komplikationer efter narkos

Förutom ett stort lidande för patienten 
medför dessa komplikationer även längre 
vårdtider och ökade kostnader för sjuk-
vården. Enbart i USA beräknas kompli-
kationer efter operation leda till 92 000 
inläggningar på intensivvårdsavdelningar 
per år, vilket medför en kostnad på mer 
än 3 miljarder dollar årligen. 

    –Användning av en objektiv monitor 
är en mycket viktig del i att förebygga 
incidensen av kvarstående muskelblockad 
och narkosrelaterade komplikationer och 
på sätt minska patientlidande och öka 
patientsäkerheten, säger Pia.

Senzime finns nu på 29 marknader och 
har redan byggt de första etapperna av sin 
säljorganisation i USA. För att öka mark-
nadspenetrationen arbetar de samtidigt 
med Mercury medical som distributör. 
Under början av 2021 satte Senzime också 
upp ett dotterbolag, som försäljningsbo-
lag i Tyskland där de redan rekryterat de 
första nyckelpersonerna till försäljnings-
organisationen.    

    –Vår vision är att eliminera narkosre-
laterade komplikationer och samtidigt 
bygga ett världsledande bolag som skapar 
långsiktiga värden för kunder, aktieägare 

och adresserar globala hälsofrågor. En allt 
snabbare omställning i vården till nyare 
digital teknik kan användas under alla 
typer av operationer och för att förbättra 
vården för den enskilde patienten. Sen-
zime är en av få aktörer som tillhanda-
håller denna typ av ny, digital och säker 
teknologi, avslutar Pia. 

Text: Isabelle Ibérer

Läs mer: www.senzime.com
 

Pia Renaudin, VD



N är en sjuk person sö-
ker vård gör läkaren en 
undersökning och tar 
ofta ett blodprov för 
att få svar på vad som 
kan vara fel. Patienten 

får gå hem och blodprovet skickas till 
ett centrallaboratorium. Efter 2-4 da-
gar får läkaren svar på proverna, ringer 
upp patienten och skickar om lämpligt 
en remiss vidare till relevant specialist. 
Med AcouSorts teknologi kan analysen 
av blodprovet flyttas närmre patienten, 
som därmed kan få sitt provsvar redan 
efter några minuter. 

”Det är en megatrend inom sjukvården 
att man i högre grad ska kunna ha mätut-
rustning på plats i en patientnära miljö. 
Läkaren kan då ta ett blodprov och få 
resultatet direkt, så kallad Point-of-Care 
testing (POC). Vissa prover kan läkare få 
svar på direkt redan idag, men det är långt 
ifrån alla. De flesta blodtest måste göras 
på ett labb. Vi har en lösning på detta”, 
säger Torsten Freltoft, VD på AcouSort. 

Torsten fortsätter att förklara att de flesta 
tester går till ett laboratorium eftersom 
det krävs en viss provberedning innan 
analys. Den vanligaste provberedningen 
är att man centrifugerar blodprovet så 
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att blodkropparna pressas ner i provrö-
ret och blodplasman lägger sig överst. 
Blodplasman, som proverna tas på, kan 
då sugas upp ur provröret. En annan me-
tod är att pressa blodet genom ett filter 
så att blodplasman rinner igenom och 
alla andra partiklar sätter sig i filtret. 
De här processerna är arbetsintensiva 
och måste utföras på ett smittsäkert sätt, 
vilket kräver ett laboratorium. Dessutom 
är metoderna inte hundraprocentiga i 
sitt resultat. 

AcouSorts teknologi gör det möjligt att 
automatisera flertalet diagnostiska test i 
större utsträckning än vad som tidigare 
varit möjligt. Genom teknologin utsätts 
blodet i ett rör för ultraljud, vilket gör att 
blodcellerna samlas i centrum av röret 
och blodplasman vid sidorna. Blodplas-
man rinner således ut i ett separat rör och 
blodcellerna i andra. Ljudvågorna skadar 
inte cellerna utan flyttar på ett skonsamt 
sätt dem i vätskan. Processen tar bara 
några minuter och blodprovet blir direkt 
redo för att testas, utan att några manuella 
steg krävs. AcouSorts metod är därmed 
relativt enkel och billig, vilket gör den till 
ett konkurrenskraftigt alternativ till tradi-
tionella provberedningsmetoder. Bolagets 
ambition är att etablera sin teknik som 
den nya standarden i framtidens instru-

ment för blodprovstester – en marknad 
med mycket stor affärspotential. 

Den här teknologin har professor Tho-
mas Laurell vid Lunds universitet hållit 
på att utveckla sedan år 2000. Bolaget 
AcouSort AB startades 2010 och sedan 
2017 har de varit operativa och introdu-
cerades på börsen. Under hösten 2021 
kommer AcouSort att lansera sin för-
sta separationsmodul för kliniskt bruk, 
AcouPlasmaoptical. 

Maskiner som används vid provtester 
ska kvalitetsgodkännas av myndigheter, 
exempelvis FDA (Federal Drug Adminis-
tration) i USA, och det är en besvärlig och 
kostsam process. AcouSorts affärsmodell 
innebär att företaget tillverkar och säljer 
komponenter till partners som tillverkar 
analysmaskinen i sin helhet, vilket inne-
bär att AcouSort själva inte behöver stå 
för den stora kvalitetskontrollen. Acou-
Sorts separationsmodul är ett paketerat 
chip som på ett enkelt sätt monteras in 
och utför ultaljudsseparation av blodpro-
ver inuti analysmaskinen. I kliniska tester 
används vanligtvis engångsmoduler vilket 
innebär att chippet byts ut ofta, ibland 
efter varje blodprov. För att vara redo 
att möta en sån efterfrågan har Acou-
Sort byggt upp en produktionslina som i 

dagsläget kan producera hundratusentals 
komponenter per år. 

”Vi har skrivit ett avtal med Instrumen-
tation Labratory i Boston för några år 
sedan. De har valt att implementera vår 
separationsteknologi i nästa generationen 
av en av deras produktlinjer. När de lan-
serar sin kommande maskin blir det den 
första kliniska produkten där AcouSorts 
teknik finns med”, säger Torsten. 

”Idén för oss är att vi har ett antal partners 
att leverera komponenter till. Vi levererar 
en teknologiplattform och separations-
teknologi som ska in i andras plattformar. 
Förutom bolaget i Boston samarbetar vi 
med flertalet andra bolag som är intres-
serade av våra komponenter. Nu jobbar 
vi med anpassning till de andra bolagens 
system och behov. Det är en spännande 
och mycket intressant tid vi på AcouSort 
har framför oss” 

Text: Cecilia Holm

Torsten Freltoft, 
VD på AcouSort

Ultraljudsteknologi kan ge 
läkarna provsvar direkt

AcouSort AB vill använda sin innovativa teknologi för att revolutionera dagens sjukvård. Företaget använder sig av ultraljud för att separera 
blod i dess olika komponenter. Affärsmodellen är att tillverka och sälja moduler som byggs in i kommersiella system för analys av blodprover, 

som gör det möjligt för läkare att snabbt kunna ställa diagnos på en patient.

AcouSorts första OEM komponent, AcouPlasmaoptical lanseras till hösten 



Konsulting med hjärta
Konsultbolaget Corplus har en innovativ och annorlunda inställning som skiljer sig från andra konsultbolag. 

Här är det engagemang, känslor och framförallt hjärta (Cor) som gäller, men samtidigt är det expertis och lång 
erfarenhet som är kärnan i företaget, vilket har bidragit till deras snabba tillväxt. Idag är Corplus ett väletablerat 
företag i Malmö (Corplus syd) och Stockholm med över 750 konsulter i nätverket och 700 genomförda uppdrag. 

De har skapat en företagskultur som är framåtdrivande och som fungerar.

D et vi menar när vi 
talar om hjärta är 
engagemanget vi och 
våra konsulter lägger 
ner för att kunna ge-
nomföra bra uppdrag. 

Varje kund är unik och vi är dedikerade 
att lära känna, lyssna in och förstå våra 
kunders utmaningar och behov. Många 
konsultbolag använder sig av processer 
och lägger stor vikt på det akademiska, 
men utan drivet och engagemanget når 
man sällan bra resultat, säger Jon Cervin 
VD Corplus syd.

Corplus har som ambition att bidra med 
största möjliga värde för sina kunder. 
Det gör de genom att erbjuda de främ-
sta konsulterna inom ekonomi, HR och 
lön. Bolaget har en stark tillväxt och har 
idag några av Sveriges ledande företag 
som kunder.

    –Vi har haft en fantastisk resa i Corplus 
syd sedan jag startade bolaget 2016 med 
mina kompanjoner, men detta är ju bara 
början, säger Jon. 

Han har själv en bakgrund som revisor, 
controller och CFO och ansvarar för af-
färsområdet ekonomi. Sabina Bermsten 
är chef för affärsområdet lön och Henrik 
Johnson är affärsområdeschef för HR. 
Sabina tillägger:

    – Jag är ansvarig för löneområdet. I sju 
år arbetade jag på ett av världens ledan-
de kunskapsföretag. Jag är auktoriserad 
lönespecialist i grunden och där jobbade 
jag mycket med ledning och utveckling 
av personal. Vi var 4 anställda när jag 
började och 45 när jag lämnade. Det var 
då jag fick upp ögonen för hur myck-
et kompetens som faktiskt krävs inom 
lön. När jag började på Corplus fick jag 
chansen att bygga upp affärsområdet Lön 
tillsammans med konsultspecialister som 
hade många års erfarenhet. Våra konsul-
ter genomför bestående förändringar i 
sina uppdrag och utvecklar processer ”på 
riktigt”. Det blir bättre för kunden och 
samtidigt otroligt roligt för oss.

Henrik, som är ansvarig för HR på Cor-
plus syd har tidigare jobbat i olika linje- 
och chefsroller under många år. Henrik 
betonar att hans erfarenhet är en klar 
fördel som medför en förståelse för kun-
dernas behov och utmaningar på grund 
av att han själv ofta har befunnit sig i 
samma situation i tidigare positioner. 
Henrik fortsätter:

    – Inom HR jobbar vi till största del 
med interimsuppdrag, där konsulten går 
in och fyller en position under en peri-
od, men även med projektuppdrag, då 
konsulten antingen driver eller är en del 
av ett projekt. Våra konsulter är kvalifi-

cerade och har arbetat i ledande roller 
under många år. Vanliga roller som vi 
tillsätter är interima HR-chefer, HR Bu-
siness Partners, HR Managers och HR 
generalister, men vi har även specialister 
som är nischade inom specifika områden 
inom HR, berättar Henrik.

Genom Corplus innovativa inställning 
och hängivna företagskultur skapar de 
ett förtroende och en bra grund för ett 
hållbart, långsiktigt och värdeskapande 
samarbete. Detta har resulterat i en stark 
tillväxt för Corplus och framtiden ser 
mycket ljus ut. 

    –Vi vill genomföra “riktiga” förändring-
ar. Vårt fokus är kompetens och kvalitet 
på det vi levererar. Vi ser det som viktigt 
att ha ett långsiktigt perspektiv på både 
relation och leverans. Om vi känner att vi 
inte kan leverera kvalitet så tackar vi hell-
re nej till uppdraget. Kvalitet går framför 
kvantitet! säger Sabina. Jon tillägger:

    –Ja precis, att våga tacka nej är en 
styrka! Jag tror att en del av Corplus fram-
gång beror på förmågan att våga tacka 
nej då det inte känns rätt. Det fungerar 
uppenbarligen då vi haft en kraftig tillväxt 
ända sedan starten i Skåne 2016. Trots 
pandemin upplever vi ett starkt tryck från 
marknaden där alla ”vill komma igång”. 
De förutsättningar vi har nu har vi aldrig 

haft tidigare. Potentialen är stor och jag 
tror att vi kommer att få ett jättefint år, 
avslutar Jon.

     Text: Isabelle Ibérer
          

      www.corplus.se

Sabina Bermsten, affärsområdeschef lön
Corplus Syd

Henrik Johnson, affärsområdeschef HR 
& Jon Cervin, VD Corplus Syd

FAKTA CORPLUS

Grundat: 2012                                      
Kontor: The Point, Malmö & 
Stockholm  
                                    
Antal uppdrag: 700
Konsulter i nätverket: 750             
Omsättning: 140 msek                         

Antal anställda: 40 (exkl. 
underkonsulter)  
                   
Tjänsteområde: Ekonomi, 
HR, Lön                    


