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N är professor Owe Orwar 
och doktoranden Carolina 
Trkulja, efter många års 
forskning på Chalmers, 
lyckades ta fram sina för-

sta antikroppar mot en jonkanal, insåg de 
att de uppfunnit en banbrytande ny teknik 
för antikroppsutveckling. En teknologi 
som kan leverera antikroppsläkemedel 
mot de allra svåraste klasserna av läkeme-
delstarget har potentialen att helt föränd-
ra behandlingslandskapet för miljontals 
patienter. Det var med den visionen-att 
kunna bidra till stor skillnad för patien-
ter som idag saknar effektiva mediciner, 
som Owe och Carolina startade Oblique 
Therapeutics 2015.  
  
    –Vår plattform innebär ett helt nytt 
sätt att ta fram antikroppar som är mar-
kant skilt från traditionell antikropps-
utveckling. Baserat på nanovetenskap, 
datoralgoritmer och proteomik kan vi 
identifiera antikroppsbindningsställen på 
nativa, sjukdomsrelaterade proteiner. Det 
gör att vi kan ta fram antikroppsläkeme-
del mot protein där ingen tidigare lyckats, 
berättar Carolina. Som exempel utveck-
lar Oblique antikroppar mot jonkanalen 
TRPV1 inom smärta och onkoproteinet 
KRAS inom metastatisk cancer. Det var 
baserat på framgångar mot dessa två pro-
tein, ofta beskrivna som”undruggable”, 
som tidsskriften Science Advances valde 
att rapportera om den unika teknologin, 
tidigare i år. 

Carolina betonar att Abiprot® fungerar på 
proteiner inom alla behandlingsområden 
men Oblique Therapeutics har valt att 
fokusera på två områden där de ser att 
det finns ett enormt medicinskt behov, 
nämligen smärta och aggressiv metas-
tatisk cancer. Inom cancerforskning är 
KRAS och dess närbesläktade familje-
medlemmar ett ”holy grail” för utveckling 
av nya terapier. Det är ett protein som 
är muterat i upp till 20% av all cancer 
och orsakar aggressiva cancertyper som 
pankreascancer, koloreaktalcancer och 
lungcancer. Fyra olika mutationer, G12D, 
G12V, G13D och G12C är de vanligast 
förekommande varianterna och står för 
majoriteten av cancerfallen. För att kunna 
hjälpa ett stort antal patienter som drab-
bats av KRAS-muterad cancer så behöver 
man utveckla effektiva terapier mot alla 

fyra varianter. Ett viktigt genombrott och 
en bit på vägen nåddes tidigare i år av 
Amgen, vars G12C inhibitor då erhöll 
FDA-godkännande för icke-småcellig 
lung cancer. Med hjälp av vår teknolo-
gi utvecklar vi nu antikroppar mot de 
återstående tre vanligaste KRAS-mu-
tationerna, berättar Carolina, och där 
vi har nått en viktig milstolpe för vår 
G13D-antikropp som bevisat god effekt 
i en djurmodell för kolorektalcancer. 

Forskning visar att mer än 20% av alla 
människor i världen någon gång i livet 
lever med någon form av kronisk eller 
svår smärta. En stor andel av dessa patien-
ter erhåller inte tillräcklig smärtlindring 
med nuvarande behandlingsalternativ. I 
kombination med en skenande opiodkris 
så resulterar det i ett skriande behov av 

nya mediciner mot smärta. Många viktiga 
läkemedelstargets inom smärta är just 
jonkanaler, berättar Carolina. Det är en 
targetklass där det idag inte finns några 
antikroppsbaserade läkemedel på grund 
av tekniska utmaningar och begränsning-
ar med traditionell antikroppsteknik. 
Här ser vi stora möjligheter att bidra 
med medicinsk nytta och vi driver ett 
flertal program mot smärtrelevanta jon-
kanaler med TRPV1 i spetsen. TRPV1 
är ett notoriskt svårt target där flertalet 
småmolekyls-program falerat i klinik på 
grund av bieffekter. Förutom framsteget 
med att vara de första att presentera en 
funktionell monoklonal antikropp mot 
TRPV1 så har vi även lyckats skräddarsy 
dess funktion för att minimera bieffek-
ter. Med hjälp av precisionen i vår teknik 
har vi nämligen kunnat designa bort de 
farmakologiska egenskaper som tidigare 
bidragit till småmolekylernas bieffekter, 
fortsätter Carolina.

Idag har Oblique ett 20-tal anställda be-
stående av expertis inom läkemedelsut-
veckling och yngre forskartalanger.

    –Vi har höga visioner och vill bli 
branschledare inom antikroppsutveck-
ling med fokus på smärta och aggressiv 
cancer, avslutar Carolina. 

     

Med sin plattform Abiprot® presenterar det innovativa biotech företaget Oblique Therapeutics en högteknologisk 
metod för utveckling av terapeutiska antikroppar mot historiskt svåra läkemedelstargets. Målet är att att skapa helt nya 

antikroppsmediciner med fokus på smärta och aggressiv cancer.

Abiprot® en proteomikbaserad 
antikroppsplattform för undruggable targets

Carolina Trkulja
Founder & CSO Oblique Therapeutics

Owe Orwar
Founder & CEO Oblique Therapeutics
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Med visionen att skapa världens bästa informationssystem för drift och produktion utvecklar det 
innovativa företaget Wistbo Information med stort engagemang användarvänliga informationssystem 
för främst energibranschen och producerande bolag.Tillsammans med deras kunder ser de till att ha 

verktygen som behövs för att möta utmaningar som de ställs inför inom informationsspridning rörande 
produktion, rådgivning i frågor kring digital transformation samt utbildning och projektledning inom 

W istbo Informations  
innovationsresa star-
tade för 19 år sedan 
när ägaren Peter Wist-
bo hade en dröm om 

att bygga enkla och användarvänliga 
system i syfte att förenkla vardagen för 
medarbetare. Det fanns en stor efterfrå-
gan av att jobba mer strukturerat med 
informationshantering och de system som 
fanns på marknaden då var framförallt 
inte utformade för att kunna skräddarsys 
för varje kund.

     –Året 2010 är lite av en milstolpe i vår 
utveckling då Tekniska verken i Linköping 
tog beslut att köra igång molntjänsten 
Wistbo driftportal inom sin driftorgani-
sation. Sedan dess har vi fortsatt att satsa 
och utveckla vår tjänst med flera appli-
kationer, vartefter våra kunders behov 
och utmaningar har förändrats genom 
åren. Idag är vi marknadsledande inom 
driftkommunikation i energibranschen i 
Sverige och vi ser ett fortsatt stort intresse 
på marknaden för vår tjänst och vårt sätt 
att samverka med våra kunder, berättar 
Angelica Wistbo Nibell, försäljningsan-
svarig och tf marknadsansvarig på Wistbo 
Information. 

Wistbo Information har ett särskilt till-
vägagångssätt att samverka på som de 
kallar för Wistbomodellen. Den innebär 
att de hjälper deras kunder i långsiktiga 
samarbeten över lång tid.

  –Vi genomför alltid en behovsanalys 
tillsammans med vår nya kund, där vi 
ser över nuläget och eventuella konse-
kvenser av nuvarande arbetssätt. Vi ger 
sedan råd, och konkreta tips i en behov-
sanalysrapport som vi presenterar för 
uppdragsgivaren samt projektleder och 
överser implementationen av systemet 
tillsammans med de som ska administrera 
tjänsten, och detta brukar vara under cir-
ka 3-6 månader initialt. Vi har på senare 
tid börjat kalla detta koncept för ”Wistbo 
onboarding”, berättar Angelica. 

Wistbo Information håller sig verkligen i 
framkant när det gäller digitala lösningar 
och nyligen har de även utvecklat Wist-
bopodden som Angelica håller i. 

     –Vår tjänst Wistbo driftportal är en 
kommunikationsplattform för drift- och 

produktionspersonal inom producerande 
bolag. Den fungerar som ett viktigt nav 
med information kring allt ifrån dagliga 
händelser/felanmälningar, ronder som 
ska utföras, beställningar och leveran-
ser, heta arbeten som ska utföras, vilka 
entreprenörer som befinner sig i anlägg-
ningen, den ger enkel tillgång till rutiner 
och dokument med mera. Informationen 
som finns i driftportalen ger personalen 
de allra bästa förutsättningarna för att 
utföra sitt arbete så optimalt som möjligt. 
Och de har allt detta i fickan, i appen, 
berättar Angelica. 

Känslan av delaktighet och ett större en-
gagemang ökar hos personalen när de 
jobbar med transparent informations-

Om det går bra för kunderna går 
det bra för Wistbo!

spridning betonar Angelica. Personalen 
känner sig som en viktig del av det stora 
sammanhanget och varje del de bidrar 
med till informationsflödet spelar roll. 

    –Vi brukar påminna om hur viktigt 
det är att arbeta med människorna bak-
om systemet, det är ju dem som ska ge-
nomföra förändringen. Ett system klarar 
inte det på egen hand. Därför är också 
användarvänlighet i fokus för oss, och 
feedback från användarna är det vikti-
gaste ”instrument” vi har för att mäta 
det. Många är sedan tidigare ”brända” av 
IT konsulter som varit ute och sålt in en 
massa lösningar och sedan har de bara 
stuckit därifrån. Det är så långt ifrån vårt 
sätt att arbeta som man kan komma! Vi 

har ett motto på Wistbo Information som 
vi arbetar efter dagligen: ”Om det går bra 
för våra kunder, går det också bra för 
oss!” Allt vi gör i vardagen genomsyras av 
denna vision och det är därför vi jobbar 
så tätt ihop med våra kunder, för det är 
dem som kommer kunna sätta betyget 
”världens bästa”. Det är dem som vet när 
vi nått visionen, avslutar Angelica. 

Text: Isabelle Ibérer

www.wistbo.com

Angelica Wistbo Nibell
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Det innovativa CRM systemet Rebla håller ordning på intressenter, köpare och bostäder och möjliggör träffsäkrare 
marknadsföring som ökar förståelsen för bostadsutvecklares kundgrupper. Nyligen har stora aktörer ingått avtal 

med Rebla och de är nu redo för att introducera systemet för resterande länder i Norden.

N är Rebecca Lagerkvist 
startade upp företaget för 
tio år sedan gjorde hon 
det med ambitionen att 
vara konsult. Efter ökad 

tillväxt med fler uppdrag och anställda 
blev det en webbyrå och en dag fick de 
i uppdrag att bygga en applikation åt ett 
stort fastighetsbolag. Det blev början till 
det som idag är Rebla systemet. 

    –Vi hamnade i bostadsbranschen av en 
slump och vi hade ingen bakgrund inom 
området. Först trodde jag att det var en 
nackdel men våra kunder uppskattar att vi 
är tekniker. Vi kan programmering, ana-
lys och hämtar kunskap från våra kunder 
om fastighetsbranschen. Numera är det 
en av anledningarna till vår framgång, 
berättar Rebecca.

Rebla är en abbonemangstjänst och kun-
derna abonnerar på Reblas system för att 
kunna administrera sitt sälj och mark-
nadsarbete.

    –Det som är unikt med vårt system är 
att vi har en enda bransch och det är bo-
stadsutveckling och vi följer våra kunders 
process till punkt och pricka. När vi säljer 
in vårt system blir det väldigt uppenbart 
för kunderna hur det här kan hjälpa dem. 
Det underlättar för det administrativa 
men det ökar också deras förståelse för sin 

kundgrupp, vem de egentligen säljer till, 
vilka behov de har och vad de är villiga 
att betala, menar Rebecca.

När en kund abonnerar på Rebla får de 
en inloggning till ett webbsystem som 
är länkat till deras hemsida och syste-
met kan läsa in gamla intressenter och 

köpare så att det blir en lätt övergång. 
Hanteringen av allt därefter sker via Re-
bla. Utifrån den data som systemet sedan 
har om intressenterna kan man börja göra 
analyser och se varifrån kommer de som 
köper bostäderna, vem är det som efter-
frågar och vad gav de senaste marknads-
föringsinsatserna etc. 

    –Detta följs up via datavisualiseringar 
som finns färdiga i systemet. Det är också 
unikt och vi vet vad kunderna behöver 
titta på för att vi är väl bekanta med deras 
process. Om de inte abbonerar på våra 
system måste de ha en egen dataanalyti-
ker, BI specialist och det kanske det inte 
finns något utrymme för men det får dem 
gratis i Rebla. Vi vet vilken data som är 
viktigt att titta på, betonar Rebecca. 

Pandemin har varit gynnsam för Rebla 
och kunderna började höra av sig i en 
ökad takt.

    –Under sommaren har vi tecknat av-
tal med både HSB och Riksbyggen så nu 
börjar även de stora aktörerna att hitta 
till oss. En säljansvarig hade gått till sin 
säljchef och krävt att om inte de fick jobba 
med Rebla då tänkte de inte jobba alls. 
Det är så oerhört kul att höra. Vi vill att 
de som verkligen älskar våra system är 

Rebla underlättar för 
bostadsutvecklare

Läs mer om Rebla:
www.rebla.se

de som sitter och jobbar i dem dagligen. 
De är våra hjältar! Det är dem vi värnar 
om och det är dem vi lyssnar på, säger 
Rebecca.

Reblas effektivitet och goda rykte har 
spridit sig utanför gränserna och i da-
garna åker Rebecca på sitt första säljmöte 
i Finland. 

    –Behovet i Norden ser likadant ut och 
där ska det inte vara några konstigheter. 
Just nu tittar vi även närmre på om Rebla 
passar bra även till kommersiella lokaler 
och alltså inte bara bostadsrätter. Det gör 
vi tillsammans med våra befintliga kunder 
som också har kommersiella lokaler i sitt 
utbud, avslutar Rebecca. 

Text: Isabelle Ibérer

Rebecca Lagerkvist , VD Rebla

Det som är unikt med vårt 
system är att vi har en 
enda bransch och det är 
bostadsutveckling och vi 
följer våra kunders pro-
cess till punkt och pricka.

” 



UNDERSKATTA ALDRIG 
TILLVÄXTFAKTORN

IDAG ÄR DET helt accepterat att göra en hårtransplantation. 
Metoden har förfinats de senaste åren och är numera så enkel 
och skonsam att du kan genomgå behandlingen på en dag 
och återgå till arbetet nästa dag. Spåren är borta på en vecka 
och i vissa fall behöver man inte ens klippa håret för att göra 
behandlingen.
 
FÖR EN LYCKAD hårtransplantation är det viktigt 
att hårlinjen anpassas till personens ålder och ansiktets 
 naturliga proportioner för att resultatet ska vara lång siktigt 
och inne bära en förbättring av hur man ser ut utan att 
 utseendet förändras. Man bör därför till exempel alltid vara 
försiktig med att sänka hårfästet eller att helt ta bort vikar. 
 Förbättringen ska vara elegant och diskret och resultatet ska 
se naturligt och snyggt ut med tilltagande ålder. 
  – Vi vill att våra kunder ska få höra att de ser fräschare 
och lite yngre ut men förbättringen ska kopplas ihop med 
en  bättre och hälsosam livsstil, säger Gustaf Bodin som har 
startat och driver Poseidonkliniken i Stockholm. Om det 
finns minsta risk att den placering av hår som kunden önskar 
kan leda till ett resultat som inte innebär en långsiktig och 
naturlig förbättring tackar vi nej till att göra behandlingen. 
För oss skulle det vara ett stort misslyckande om kunden i 
framtiden skulle ångra att han eller hon gjort en hårtrans-
plantation.

BLAND DE KÄNDISAR som gjort sina behandlingar på 
 Poseidonkliniken kan nämnas Anders Limpar, Jan Johansen 
och Tobias Karlsson som alla är mycket nöjda med sina 
resultat.
 – Nu funderar jag aldrig på håret när jag är på scen eller i 
 sociala sammanhang. Jag har alltid haft bra  självförtroende 
men jag känner att till och med det har förbättratsn, säger 
artisten Jan Johansen som gjorde en behandling 2015. 
 Både Anders Limpar och Tobias Karlsson tränar mycket 
och de imponerades även av hur smidig behandlingen är. De 
hade hört att man måste hålla upp med träning i flera  månader 
efter en hårtransplantation, men med Poseidonklinikens metod 
kunde de träna redan en vecka efter behandlingen.
 
DET ÄR TYDLIGT att det inte går att underskatta tillväxt
faktorn inom marknaden för hårtransplantation. Poseidon
kliniken har sedan 2016 ökat sin omsättning med flera 
hundra procent och tillväxttakten ökar kontinuerligt.
 – Vår filosofi är anpassad till håravfallets naturliga process 
och det tror jag är nyckeln till att vi idag är den största och 
mest framgångsrika kliniken i Sverige, säger Gustaf Bodin 
och fortsätter. Vi vill kunna ge våra kunder mer hår alla 
dagar i veckan och därför gör vi två behandlingar om dagen 
inklusive helger och långhelger. 
 Välkommen till Poseidonkliniken på Nybrokajen 5.

Marknaden för hårtransplantationer ökar lavinartat och idag finns metoder där 
spåren försvinner på en vecka. På Poseidonkliniken står artister och affärsmän 

i kö och sedan 2016 har de ökat sin omsättning med över trehundra procent.

Nybrokajen 5, 111 48 Stockholm  |  08-562 308 00  |  info@poseidonkliniken.se

Anders Limpar, fotbollslegend. Jan Johansen, artist. Tobias Karlsson, dansare.

Poseidonkliniken_SvD_H2021.indd   1Poseidonkliniken_SvD_H2021.indd   1 2021-09-17   06:502021-09-17   06:50
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Svea Solar är Sveriges snabbast växande cleantech-bolag. Som ett av de ledande bolagen i Europa inom solenergi har Svea Solar en 
viktig uppgift – att bidra till att göra Europa fossilfritt. Att reducera utsläppen är inte tillräcklig ambition. De ska elimineras. Genom 

expansiv tillväxt ska bolaget göra solenergi än mer tillgängligt och bromsa klimatförändringarna.

E rik Martinson och Björn 
Lind, som båda studerade 
vid Linköpings Universitet 
startade Svea Solar första 
dagen efter de tog examen. 
I en liten lägenhet i Solna 

utanför Stockholm 2013 satte de syftet 
och efter en träff med leverantörer i Tysk-
land lades grunden till Svea Solars affär-
sidé med solceller. När Erik och Björn 
startade bolaget var det svårt och dyrt för 
människor att skaffa solceller, men det 
ville Erik och Björn ändra på genom ett 
skräddarsytt paket och fasta priser vilket 
gjorde det enklare för kunden. 

Behovet av elbilar och elektrifiering av 
industrin ökade med åren och Svea Solar 
ville tillgängliggöra solenergi än mer och 
se till att energin användes på ett smartare 
sätt. Alltid med samma vision i bakhuvu-
det, att bidra till ett fossilfritt samhälle. 
För att ta hand om hela energibehovet 
adderade Svea Solar elbilsladdare, bat-
terier, solceller och elhandel. 

    –Vi började med solceller, sedan utö-
kade vi vår förståelse för energifrågorna 
och tänkte: vad är det egentligen som 
behövs göras? Med den tanken byggde vi 
upp ett ekosystem med en egen plattform 
som samlar in energidata och ser till att 
kunden använder elnätet så optimalt det 
bara går. Det blir billigare för kunden och 
bättre för elnätet, berättar Erik. 

Solcellerna installeras på taket hos en 
villakund, företagskund eller på stora 
energianläggningar som exempelvis par-
ker, men Erik berättar att den vanligaste 
kunden är en villakund som installerar 
solceller. Många köper också elbilsladdare 
för att de har en elbil eller för att de har 
planer på att skaffa en över tid. 

    –Vi har även batterilösningar och el-
handel där man kan köpa el från nätet. 
Det innebär att vi ser till att kunden kan 
ladda sin elbil när elpriset är lågt eller 

när den behöver laddas. När det inte 
finns tillräckligt med solel hemma kan 
vi hjälpa till att köpa in mer från nätet, 
berättar Erik. 

Grundtanken med Svea Solar är att bidra  
till det skifte som nu sker samtidigt; elek-
trifiering av transportfordon, elektrifie-
ring av industri och att uppnå helt grön 
el men enligt Erik börjar övergången till 
förnybar energi med människans vilja 
att bidra. 

    –Det går att göra en god gärning för 
miljön. Solceller på taket är en av samti-
dens viktigaste identitetsmarkörer – det 
visar tydligt att du är en miljömedveten 
individ. Över tid kan man dessutom spara 
pengar och till och med tjäna pengar. Jag 
brukar säga att det alla människor kan 
göra i praktiken är att investera på något 
sätt i en solanläggning. Har man en villa 
så kan man investera direkt i den anlägg-
ningen själv, bor man i en hyreslägenhet 
eller BRF så kan man påverka beslut om 
att installera solceller. Fortsättningsvis, 
om man köper en bil kan man se till att 
den är elektrifierad. Nu är det många som 
delvis har eldrift i sina bilar vilket innebär 
att man kan ladda den vid behov. Det är 
ett steg i rätt riktning. För varje elbil och 
solcell som köps drivs teknologin framåt, 
menar Erik. 

De vill göra 
Europa fossilfritt

Läs mer om Svea Solar:
www.sveasolar.com

Svea Solar finns för närvarande i fem län-
der, i Sverige, Holland, Tyskland, Belgien 
och Spanien. Under nästa år berättar Erik 
att de kommer utöka med 20000 anlägg-
ningar, där merparten av dem kommer 
att vara utanför Sverige. 

    –Vi måste växa för att göra nytta. Till-
växt finns inbyggt i vårt DNA och det be-
hövs för att accelerera den här branschen 
så fort det bara går med en hög kvalitet. 
På så sätt kan vi driva på omställning-
en, eliminera koldioxidutsläpp och till-
sammans gå mot ett fossilfritt samhälle, 
avslutar Erik.
 

Text: Isabelle Ibérer

Erik Martinson, 
VD och medgrundare Svea Solar
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Samma affärsidé - ny 
avancerad IT-teknik

Web IT Solutions har en lång innovationsresa bakom sig sedan 1991 då företagets ägare bildade sitt första företag, Krylbo 
PC teknik. 30 år senare står visionen, målen och affärsidén kvar med enbart små justeringar i förhållande till utvecklingen. 

Med sin mångsidighet, tillgänglighet, breda kompetens och långa erfarenhet hjälper Web IT Solutions små och medelstora 
företag med IT lösningar, webb och molntjänster.

V i har en nära relation 
med våra kunder, vi 
förstår deras behov och 
vi vågar vara ärliga mot 
dem. Ibland får man tala 
om för en kund att idén 

de har inte riktigt fungerar. Men det går 
endast om man har en nära relation, ett 
starkt förtroende och tillit till varandra. 
Längs vägen har vi tillfört avancerade 
tjänster, men affärsidén och visionen har 
stått kvar: att ge de små och medelstora 
företagen (SME) samma möjligheter att 
använda IT på ett optimalt och kostnads-
effektivt sätt som de stora företagen med 
egna IT-avdelningar har, berättar Tomas 
Svedberg, VD och IT-konsult Web IT So-
lutions.  

Web IT Solutions har två huvudinrikt-
ningar. IT-drift som inkluderar hård/
mjukvara, nätverk och servrar som ser till 
att allting med datorer fungerar. Den an-
dra inriktningen är webbutveckling med 
fokus på webbsidor, webbapplikationer, 
digital marknadsföring och e-handel. och 
olika molntjänster som sammanbinder 
de olika affärsområdena.

www.web-it.nu www.digifyit.se@webitsolutionsab 
@digifyit 

Följ oss och stärk din
digitala kunskap!

VI VILL GÖRA DET 
SVÅRA LITE LÄTTARE
Vi tycker att pandemin har gjort det tydligare än  
någonsin att vårt digitala samhälle är en styrka som 
håller oss samman, trots att vi är isär. Därför skapade 
vi Digify IT – för dig med IT-ansvar i ett företag – som 
ger möjlighet till nya kunskaper, bättre beslutsstöd 
och digitalt nätverkande med varandra.

    –I dag är det få kunder som har egna 
servrar och istället har de flyttat upp i 
molnet. Pandemiåret för oss har varit re-
lativt bra och det vi framförallt har sett 
är att företag satsat lite på webb eftersom 
de inte vågade ta finansiella risker för att 
framtiden var oviss. Men däremot gick 
användarsupporten upp för att det hand-
lade mycket mer om att få till hybrida IT- 
Iösningar som till exempel hemmakontor, 
berättar Tomas. 

Just nu finns Web IT Solutions kunder 
främst i mellansverige med några kunder 
i övriga Sverige som använder sig av deras 
molntjänster. Det är en stor bredd på de 
företag som anlitar Web IT Solutions men 
deras största inriktning är mot små pro-
duktions- och processindustrier (20-200 
anställda). Web IT Solutions har en god 
tillväxt med nio anställda och Tomas ser 
positivt på framtiden.

    –Marknadsmässigt siktar vi på att växa 
mer i Mälardalen. Vi försöker hela tiden 
utvecklas tekniskt och håller oss uppda-
terade om det senaste inom IT och webb-
teknik. Just nu håller vi på med ett nytt 

spännande projekt som heter Digify IT 
vars syfte och mål är att öka kunskapen 
om digitalisering i små företag genom 
kunskapsdelning. Tillsammans bildas ett 
digitalt nätverk där IT-ansvariga på före-
tagen kan dela med sig av sin kunskap och 

få ta del av andras erfarenheter, avslutar 
Tomas 
      Text: Isabelle Ibérer

      
   

Tomas Svedberg, 
VD och IT-konsult 
Web IT Solutions
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Med visionen att bli revolutionerande globalt inom cancerdiagnostik, -behandlingsstöd och canceröverlevnad, hjälper 
företaget BioReperia dels läkemedelsföretag och biotech företag att snabbt och effektivt prova ut läkemedel för 
behandling av cancer och cancermetastaser och dels i en framtid hjälpa sjukvården att definiera rätt behandling 

till rätt patient (precision medicine). BioReperias mål för de kommande åren - att dramatiskt öka överlevnaden för 
cancerpatienter med hjälp av BioReperias ZTX™ plattform.

B ioReperia grundades 2015 
av två forskare från Lin-
köpings Universitet. En av 
dem var Lasse Jensen. Han 
doktorerade i Prof. Yihai 
Caos grupp vid Karolinska 

institutet och var särskilt intresserad av 
blodkärl och blodkärlstillväxt i cancer 
med fokus på hur tumörceller sprider 
sig till andra organ. Initialt i forskning-
en användes möss som normalt sett tar 
flera månader för att få fram resultat, 
men senare upptäckte Lasse Zebrafisk-
metoden (ZTX™plattformen) där man 
studerar tumörtillväxten i genomskin-
liga Zebrafisk embryon. En process som 
i stället tar endast fem dagar. Idag finns 
det mer än 1000 laboratorier globalt som 
använder sig av Zebrafisk metoden inom 
forskningsprojekt, men tillsammans med 
BioReperia vill Lasse åstadkomma en för-
ändring så att dessa system kan erbjudas, 
implementeras och användas även inom 
cancervården.

När vi testar effekten av olika läkemedel åt 
läkemedel-/biotechföretag, så skickar de  
läkemedelssubstanserna till oss och efter 
att vi har injicerat tumörceller i fiskem-
bryona, behandlar vi dem med de olika 
läkemedlen. Efter ytterligare bara någon 
dag har vi resultaten gällande vilka läke-
medel som är effektiva mot de specifika 
tumörerna. Analysmetoden är snabb och 
effektiv. Embryona är genomskinliga och 
man kan följa utvecklingen av tumörerna 
och effekten av läkemedlen, via speciella 
mikroskop, berättar Annika Ericson, VD 
BioReperia. Lasse fortsätter:

    –Med Zebrafiskmetoden undersöker vi 
funktionellt om ett läkemedel kan klara av 
att döda tumörcellerna som studeras. Man 
kan se om läkemedlet åstadkommer att 
cellerna dör i fisken utan att fisken skadas. 
Modellen är mycket precis och om läke-
medlet klarar av att döda tumörcellerna 
i ett fiskembryo så klarar de som oftast 
också av det i exempelvis musmodeller, 
säger Lasse.

Den andra delen som BioReperia jobbar 
med  kallas för ”precision medicine ” och 
är något som de själva tror kan bli oerhört 
stort och framförallt revolutionerande 
inom cancerdiagnostik, behandlingsstöd 
och canceröverlevnad.

    –Vi kan erbjuda en diagnostisk metod 
där vi vänder oss direkt till sjukhuset och 
behandlande läkare som tar tumörbiop-
sier från enskilda patienter. De skickar 
provet till oss och vi injicerar tumörerna 
i fiskarna med samma metod, men här  
testar vi istället befintliga läkemedel som 
man vanligtvis använder vid behandling-
en av patienter med just den specifika 
tumören. Man kan då se vilka preparat 
som fungerar bäst på just den patienten, 
och hur stor risk patienten har för att 
utveckla metastaser. I dagsläget finns det 

ingen metod med en sådan träffsäkerhet 
som vi tror att det kan bli med ZTX-me-
toden. Den här metoden kan bli enormt 
viktig för sjukvården, berättar Annika.
Lasse avslutar:

     –Vi vill komma till en punkt där de 
som har diagnostiseras med cancer kan 
få rätt behandling genom Zebrafiskme-
toden. Att kunna hitta ett läkemedel som 
är bra just för den enskilde patienten. Ett 
system där varje patient är unik och man 
utgår från att de kanske behöver en annan 

Innovativ metod kan öka 
överlevnaden för cancerpatienter

behandling. Vi tror att det kommer att öka 
överlevnaden dramatiskt för idag finns 
det många cancerpatienter som dör av sin 
cancerdiagnos inom fem år. Statistiken 
visar tyvärr att det är så många som 2/3 
av alla patienter och de flesta av dem dör 
för att de inte svarar på det läkemedel som 
de får. Det vill vi på BioReperia ändra på.

      //Text: Isabelle Ibérer

Läs mer om BioReperia:
www.bioreperia.com

Annika Ericson 
VD BioReperia

Lasse Jensen, medgrundare
och teknikchef BioReperia
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Innovativa lösningar 
förebygger vattenskador i köket
Med hållbara och innovativa 
produktlösningar anpassade 
för marknadens byggregler 

och behov riktade mot 
vattenskadeförebyggande 
i bostäder och fastigheter 

utvecklar, tillverkar och 
marknadsför Tollco lösningar 

med målet att minska 
resursförbrukningen och 

medverka till hälsosamma 
byggnader som är bättre för 

miljön och för vår hälsa.

T ollco är ursprungligen 
ett företag som är byggt 
på att förhindra vattenska-
dor kopplat till kraven på 
byggnationer i Sverige, 
Norge och Finland. Före-

taget har kontinuerligt jobbat med att 
ta fram produkter och lösningar för att 
motsvara de kravställningar som finns, 
både när det gäller läckande vatten och 
dolda ytor samt högre krav som vissa 
branschorganisationer har.

    –Problematiken med vattenskador finns 
i hela världen men det är bara i Norden 
som vi har någon form av kravställning. 
De kostsamma skadorna uppkommer 
dock överallt och leder till negativ på-
verkan på miljön med CO2 utsläpp på 

grund av att man får kasta mängder av 
material samt använder onödig reursför-
brukning av rent vatten, berättar Thomas 
Andersson, VD Tollco.

Tollco har tagit fram olika koncept som 
består av ett antal produkter. Ett av dem 
är ”Vattensäkert kök” som innehåller ett 
antal systemlösningar i olika säkerhetsni-
våer. Produkterna hjälper till att förebyg-
ga vattenskador i dolda utrymmen och 
trycksatta vattenledningssystem. Dessa 
marknadsförs under Tollco.

    –Vi har ett stort sortiment av produkter 
för varenda vrå men vi måste beskriva 
det för gemene man så att de vet vad de 
behöver. Vattenskyddslösningarna vi 
levererar ska helst inte synas när de är 

installerade och det är en utmaning att få 
det intressant när man inte kan se dem, 
säger Clas Crafoord Olsson, marknads-
chef på Tollco. Thomas fortsätter:

     –Man ska kunna identifiera problemet 
innan det blir läckage. Vi är inte inblan-
dade i badrum eller tvättstugor eftersom 
de har sina egna kravställningar utan vårt 
fokus ligger i köket och det avspeglar sig 
också i våra kundkategorier. Vi jobbar 
mycket mot de svenska köksproducenter-
na men även eftermarknad när det gäller 
renovering och rotarbeten i stora bestånd.

Ett vattenskadat kök behöver inte innebä-
ra att det helt plötsligt sprutar ut vatten 
som sedan måste torkas upp utan vattnet 
kan ha stått och droppat i många år be-
rättar Clas. Material förstörs och vatten 
är inte en oändlig resurs.

  –En vattenskada kan innebära ett plöts-
ligt oplanerat arbete där köket måste rivas 
och transporteras bort. Inredning och 
vitvaror som skulle ha kunnat sitta kvar i 
10-20 år ska helt plötsligt kasseras. Det är 
en miljöbelastning som innebär att varje 
vattenskada påverkar miljön med 300 kg 
CO2 utsläpp per år och i Sverige har vi 
ungefär 100.000 redovisade vattenskador 
varje år till ett värde av 10 miljarder, men 
mörkertalet är förmodligen det dubbla 
berättar Clas.

Enligt Thomas och Clas är det lätt att 
förebygga en vattenskada i ett kök. Det 
som behövs är ett skydd under en disk-
maskin, kyl och frys och en insats med 
täta stosar i diskbänkskåpet.

    –Vid en vattenskada går det åt vatten 
utan något syfte. Konsekvenserna av en 

vattenskada blir ofta svartmögel som väx-
er i fuktskadat byggmaterial. Svartmögel 
är farligt för oss människor att andas in 
och det är en orsak till astma eller allergi 
och i Sverige är vi världsmästare på att 
vara allergiska, menar Clas. 

Tollco har haft en fin tillväxt de senaste 
åren och med produktutveckling, pro-
duktion, försäljning och utbildning är 
de experter och det största bolaget inom 
det här gebitet, framförallt i Sverige, Nor-
ge och Finland. Thomas berättar att de 
kommer att ha en bra volymutväxling de 
kommande åren i norden och det börjar 
även hända saker nere i Europa.

    –Vi tror att det kommer leda till en 
förstärkt tillväxt inom de närmsta fem 
åren. Det är spännande att man har börjat 
titta på våra lösningar även utanför Nor-
den och vi har börjat jobba med några 
av våra tillverkare och kunder i Europa, 
avslutar Thomas.

Text: Isabelle Ibérer

Läs mer om Tollco:
www.tollco.se

Clas Crafoord Olsson, Marknadschef Tollco Thomas Andersson, VD Tollco
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Med visionen om att göra de äldre kroniskt sjuka till en aktiv del i vårdkedjan och förbättra deras hälsa har 
företaget Careligo utvecklat OPTILOGG® applikationen med modern digital distansöverbryggande teknik 

som stöttar kroniskt sjuka till bättre livskvalitet och minskad sjuklighet, i kombination med att samtidigt 
förenkla vardagen för hårt arbetande vårdpersonal.

E fter att ha jobbat i många 
år på ett stort medicintek-
nik företag som uppfann 
pacemakern kände Fredrik 
Westman i ledningsgrup-
pen och Andreas Blomqvist 

som satt på huvudkontoret i Los Angeles 
att det var dags att göra något mer för 
de äldre hjärtsvikt patienterna i Sverige. 
Hjärtsvikt är en av de största och mest 
förekommande anledningarna till sjuk-
husvård för de över 65 års ålder och är 
en extremt kostsam diagnos. De svikt-
relaterade inläggningarna kostar flera 
miljarder om året enligt Andreas. Efter 
många omfattande kliniska studier och 
prototyptester tog Fredrik och Andreas 
ett avgångsvederlag från pacemakerföre-
taget och startade Careligo våren 2012 
med visionen att hjälpa kroniskt sjuka 
oavsett sjukdom till en bättre egenvård.

    – All forskning visar att hälften av 
all sjukhusvård av hjärtsviktspatienter, 
som i snitt är 76 år gamla, är till följd av 
bristande egenvårdsbeteende dvs de tar 
inte sina mediciner, de har ingen koll 
på dieten, vaccin, motion osv. Jag och 
Fredrik tillbringade första året på äld-
reboende och sviktmottagningar/hjärt 
och lugn avdelningar för att verkligen 
lyssna in vad en 80 årig äldre dam eller 
herre som kanske sitter på landsbygden 
skulle kunna göra med en mobiltelefon 
eller surfplatta relaterat till egenvård. 
Därefter utvecklade vi en applikation 
eller lösning- OPTILOGG® som inte ser 
särskilt häftig och hipp ut men under 
ytan finns det smarta algoritmer och an-
vändarvänliga lösningar som vi har fått 
patent på, berättar Andreas.

Innan coronapandemin satte igång var 
det endast tre procent över 76 år som 
hade använt en nätbaserad läkare på 
distans. Nu 1,5 år senare är siffran lite 
högre och ligger på 15 % men det är fort-
farande en stor åldersgrupp som inte är 
uppkopplade.

    – När vi höll på att utveckla OPTI-
LOGG® tog vi med en 7-tums surfplatta 
som var grafisk anpassad för åldersgrup-
pen. Lösningen är utvecklad för mul-
tisjuka äldre människor som är helt utan 
teknikvana. I applikationen har vi tagit 

bort alla ”swipe” och ”pinch” rörelser och 
har endast enpunktsklickning. Gränssnit-
tet är mycket förenklat och vi har valt 
ett fliksystem som påminner om gamla 
telefonkataloger istället för ikoner med 
syftet att avdramatisera tekniken. Vi har 
gjort allt för att en äldre patient ska kän-
na igen sig och vilja använda systemet, 
berättar Fredrik. Andreas tillägger:

    –Med OPTILOGG ändrar vi dessutom 
löpande läkemedelsdosen hemma hos 
patienten utan inblandning av vårdgiv-
aren och det är vi ensamma om, vi är de 

enda som har tagit steget från distansö-
vervakning till distansvård. Patienten är 
samhällets största outnyttjade vårdresurs 
-den har vi aktiverat. Annars sitter det 
normalt sett en vårdgivare som övervakar 
värden men genom OPTILOGG® kan vi få 
dem att vårda sig själv bättre genom stöd 
av teknik i ett slutet system, samhället 
blir avlastat på riktigt!

”För första gången känner jag att jag kan 
göra något själv!” är det många användare 
som säger och det är en fantastisk feed-
back och viktig känsla för en äldre och 
sjuk person, berättar Andreas. Det finns 
enorma fördelar med en uppkopplad pa-
tient: man slipper åka till sjukhuset och 
man slipper smitta. Careligo har bevisat 
att OPTILOGG® fungerar och kan styrka 
det med ett flertal genomförda kliniska 
studier.

    – Vi har gjort tre oberoende studier i 
Stockholm, Gotland och Skåne och resul-
taten har varit nära på identiska. Efter ett 
halvår använder patienterna OPTILOGG® 
94 procent av tiden och eliminerar 38 
procent av patienternas slutenvård! Enligt 
ett pressmeddelanden från Danderyds 
sjukhus, Karolinska och region Gotland 
sparade vi 13500 kr per patient under det 
halvåret. Varje vårddygn för en sviktpa-
tient kostar nämligen 7500 kr och det 
finns cirka 250 000 med hjärtsviktdiagnos 
i Sverige. Det blir enorma besparingar 
och vårdpersonalen behöver med denna 
lösning inte övervaka patienterna, utan 
istället är det patienterna som med vårt 
distribuerade och enkla expertsystem 
coachas till att hand om sig själva och 
att söka vård om egenvården inte räcker, 
avslutar Andreas.

Text: Isabelle Ibérer

Innovativ app 
revolutionerar egenvården 

för äldre kroniskt sjuka

Fredrik Westman, 
VD & medgrundare
Careligo

Andreas Blomqvist, 
Vice VD & medgrundare
Careligo
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Genom innovativ ljusteknologi för odling av grödor är Smart Agriculture företaget Heliospectras vision och forskning att 
hjälpa klimatet genom en oöverträffad passion för hållbar odling. Deras mission: att omdefiniera naturens potential, spara 
energi och kostnader för odlare. Snart tar Heliospectra nästa steg i deras sensor-utveckling som kommer att revolutionera 

hela marknaden av Smart Agriculture.

H eliospectra grundades 
2006 av vetenskaps-
män och biologer med 
en frågeställning: vil-
ket spektrum av ljus 
kan hjälpa en växt att 

växa mer effektivt och intelligent baserat 
på vilken typ av växt det är?  Det kan låta 
enkelt, men från början genomfördes en 
extensiv forskning i ämnet av teamet på 
Heliospectra och de publicerade många 
forskningsartiklar och utvecklade patent 
på sina belysningslösningar. Åren gick 
och Heliospectra samarbetade med olika 
universitet för att vidarutveckla koncep-
tet och idag med VD Ali Ahmadian i spet-
sen är Heliospectra en global ledare inom 
innovativ ljusteknologi för hortikultur, 
där det går att anpassa och skräddarsy 
ljuset för växthus och kontrollerade od-
lingsmiljöer.

     –Sedan jag började på Heliospectra 
2017 har vi kommersialiserat företaget 
och tagit det till en global nivå. Helio-
spectras fokus låg tidigare på innovation 
och forskning och vår marknadsnärvaro 
var inte särskilt stark. Men hela den resan 
vi har gjort kan liknas vid små byggste-
nar för att ta oss på vägen mot där vi är 
idag, säger Ali. 

Ny sensorteknik

Heliospectra är redo att ta steget till en 
helt ny nivå och även om de redan är 
starka inom LED-belysning och ljuskon-
troll utökas produktportföljen nu med 
deras nya innovativa sensorteknik som 
kommer att lanseras i början av 2022. 
Innovationen som är baserad på 16 år av 
forskning kommer inom kort att revolu-
tionera hela marknaden av hortikultur.

    – Marknaden var inte redo 2017 och 
det gick inte att prata med kunder om 
vår sensorlösning då det lät som science 
fiction för dem men snart är det verk-
lighet. Vi vet nu vilket ljus som behövs 
för att grödor ska bli söta, friska och få 
en starkare färg eller växa snabbare. Vi 
kan föra en dialog med grödan. Genom 
vår intelligenta mjukvara och sensorer 
kan vi kommunicera med till exempel 
basilikan och få reda på vilken typ av 
ljusmiljö den behöver, säger Ali. 

Heliospectra har tre produktkategorier: 
LED-belysning, helioCARE™som är fö-
retagets tjänstesektor och helioCORE™ 
som är en mjukvaruplattform och den 

Heliospectras sensorteknik 
kommunicerar med grödorna

enda mjukvaran på marknaden där man 
kan justera ljusets kvantitet och kvalitet 
(spektrum).

    –Många svenskar är säkert bekanta 
med begreppet ”lagom” och det är precis 
vad vi gör med våra ljus för våra grödor. 
Vi ger dem exakt vad de behöver. I vår 
mjukvara finns det en algoritm som skö-
ter sig själv och där vi kan justera DLI 
(daily light integral) så att det blir exakt 
samma mängd ljus för en specifik planta 
under varje dag året runt i växthuset, 
berättar Ali. 

Medicinsk cannabis har varit en bra ka-
talysator för hela hortikulturen på grund 
av legaliseringen i många stater i Nord-
amerika. 

Ali berättar att Nordamerika sätter ex-
empel just nu för resten av världen även 
bland matproducenter med hur mark-
naden rör sig mot LED teknologi och 

till följd av ”boomen” finns det många 
investerare och intresset är stort. Men 
det leder också till stor konkurrens och 
då vill alla tävla om effektiviteten av en 
produkt. Kunderna vill ha en bättre, ef-
fektivare produkt med högre kvalitet men 
också med mindre resurser. 

Heliospectras vision är att förse framti-
den med en hållbar lösning. Det innebär 
att de producerar samma antal av grödor 
och plantor som till exempel sallad, gur-
ka, tomat etc fast med mindre resurser. 
Heliospectras mål framöver är att intro-
ducera sensortekniken på marknaden i 
början av nästa år och Ali berättar att allt 
jobb och forskning de har gjort under 
årens gång har lett dem till lanseringen 
av sensortekniken. 

    –Sensorn är en enkel idé som är base-
rat på hur grödan mår. Jag brukar göra 
en liknelse med en bebis som gråter. Du 
vet inte varför bebisen gråter, den kan 

vara hungrig, trött eller ha ont i magen. 
Vi vet bara att bebisen (grödan) gråter 
men det vi också vet nu är att de olika 
signalerna betyder olika saker. Signalen 
kan representera stress, om det finns en 
sjukdom i växthuset, torka eller för myck-
et fuktighet etc. Sensorn känner av det 
och signalerna från plantan kommer att 
vara annorlunda vilket medför att vi kan 
justera och se till att plantan har precis 
vad den behöver. Heliospectras sensor 
vet också precis när plantan är färdig 
för att skördas. Det sparar energi och 
kostnader för odlare men också resurser 
som kan bli mat istället för kasserade 
grödor, avslutar Ali.

      Text: Isabelle Ibérer

www.heliospectra.com

Ali Ahmadian, VD Heliospectra
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När tempot är högt 
och förändringarna 

är många och snabba, 
behövs ett engagerat team 

och ett starkt ledarskap. 
På Mediafy satsar de 
på  företagskulturen 

och välmående hos de 
anställda. Alla på Mediafy 

är viktiga pusselbitar 
för att tillsammans nå 

framgång.

D et handlar om genuin 
omtanke och intres-
se för människorna i 
teamet, säger Sandra 
Ravelin Fossto, som 
är Head of People & 

Culture på Mediafy.

Bolaget fortsätter att växa! Omsättningen 
för Mediafy koncernen fördubblades från 
2019 till 2020 varav största delen kommer 
från Morot & Co. 

Sandra beskriver företaget som lyhört, 
utvecklande, utmanande och nytänkande. 
Hon berättar att teamet känns som en stor 
familj och nu förbereder sig alla på den  
mest fartfyllda säsongen, nämligen julen. 

     –Julen har alltid varit en viktig period 
för oss. Inkommande beställningar ökar 
i våra affärsområden och alla i teamet 
är taggade och fokuserade på att göra 
en bättre jul än förra året. Då vi växer 
snabbt letar vi ständigt efter nya talanger 
att bli en del av vårt Mediafy-team, säger 
Sandra.

Företagskulturen är en viktig och drivan-
de faktor i Mediafys framgångar. Sandra 
pratar om hur chefer och ledare jobbar 

hårt för att bemöta och ta hand om sin 
personal på Mediafy.  Hon har själv varit 
anställd på Mediafy i snart 10 år och har 
alltid upplevt att chef och ledning lyssnar 
på åsikter, ser arbetet de anställda gör 
och uppmuntrar till en hälsosam balans 
mellan arbetsliv och privatliv. 

    –Hur personalen mår, måste ligga i 
arbetsgivarens intresse. På jobbet, såväl 
som utanför.  ”En person som mår bra, 
gör bra!” Vi förstår vikten av detta och 
därför är välmående en viktig fråga för 
oss. Vi försöker bemöta våra kollegor med 
ett tydligt och tryggt ledarskap vilket vi 
hoppas skapar förutsättningar för att alla 
mår bra i sitt jobb men även i sig själva, 
berättar Sandra.  

    –Detta är något som vi kommer fortsät-
ta att jobba med, då vi tror att välmående 
och balansen även skapar motivation och 
engagemang. Resultatet av vad och hur 
vi gör detta, blir företagskulturen. Lyck-
as vi behålla företagskulturen trots den 
snabba tillväxttakten har vi lyckats skapa 
en fortsatt stabil grund som blir svår att 
rubba, menar Sandra.

Teamet på Mediafy har sedan mars 2020 
arbetat på distans. Sandra betonar att fö-

retagskulturen känns, även när de inte är 
nära fysiskt. 

    –Det har fungerat bra för oss att jobba 
på distans. Drivet finns kvar och ambition 
och engagemang är fortfarande tydligt. 
Vi har behövt hjälpas åt för att navigera 
i en ny värld med få svar om framtiden. 
Det har varit utmanande men tack vare 
en positiv och flexibel inställning från 
teamet har vi hittat bra lösningar som 
passar vår verksamhet. Med högt enga-
gemang, känns allt möjligt! säger Sandra.

    –Det är också fantastiskt att se hur 
teamet hjälps åt att hålla den goda stäm-
ningen och gemenskapen vid liv, även 
på distans. Vi hjälps åt att uppmärksam-
ma födelsedagar och uppnådda mål. Vi 
välkomnar nya kollegor och påminner 
varandra om att hålla i och hålla ut. Även 
efter pandemin krävs det samarbete att 
hitta de nya ramarna som ska gälla. Det är 
viktigt för oss att lyssna till våra kollegor 
för att komma fram till vad som blir bäst 
för Mediafy. Jag längtar verkligen efter att 
göra det jobbet, tillsammans med hela 
teamet på Mediafy, avslutar Sandra.

     Text: Isabelle Ibérer 
Läs mer: www.team.mediafy.com

PROFILEN  

Innovation och framgång 
för Mediafy där företagskulturen är nyckeln!

Mediafy grundades 2001 och 
är ett portföljbolag med flera 
olika framgångsrika affärs-
områden. Bolaget är entre-
prenörsdrivet med ambitiösa 
tillväxtmål. Bolaget ingår i 
Bonnierkoncernen och ägs 
av Adlibris Group AB.
 
Med det välkända varumärket 
Tidningskungen är Mediafy 
marknadsledande återförsälja-
re av tidningsprenumerationer 
online i Sverige, Finland och 
Norge. De hjälper även företag 
att skapa trevliga upplevelser 
för sina kunder i sina väntrum, 
butiker och kontorslandskap 
genom bundlade tidningspre-
numerationer. Det nya och 
snabbast växande affärsom-
rådet är Morot & Co – som 
erbjuder företag gåvolösning 
till personal men även mervär-
de till företagets egna kunder, 
produkter och tjänster.

Sandra Ravelin Fossto
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Hitta din utbildning på: 
brandskyddsforeningen.se/utbildning

DU ÄR VIKTIG FÖR 
ETT BRANDSÄKRARE 

SVERIGE. 

Utbilda dig och inspireras med oss. Vi erbjuder brandsäker
kunskap i klassrum, på distans, via webbutbutbildning eller genom

anpassad utbildning på ditt företag.

Ta del av vår kunskap!
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Som experter på B2B med fokus på komplettering av affärssystem har företaget GUNG sedan 2015 
arbetat med svenska och internationella varumärken inom alla branscher för att digitalisera och 
förbättra affären med deras plattform. Just nu befinner sig GUNG på en spännande tillväxtresa.

D aniel Göhlin och Markus 
Rosenberg lärde känna 
varandra 2004 när de 
jobbade på samma bolag. 
Markus som utvecklare 

och Daniel inom produkt och sälj. Da-
niel jobbade några år i USA och efter 
hemresan bestämde de sig 2015 för att 
starta GUNG. Namnet GUNG uppstod 
när Markus satt och kodade på deras lös-
ning/orderläggningsplattform och hans 

dotter kom in och ville ha ett glas mjölk. 
Men hon kunde inte uttala mjölk utan 
hon sa ”GUNG”.

Tillsammans har Markus och Daniel 
30 års erfarenhet av webblösningar och 
affärssystem. Från det har GUNG vuxit 
fram till en produkt som frigör affärs-
processer som är kritiska från ett använ-
darperspektiv. 

    –Vi hjälper bland annat företag med vår 
PIM lösning att hantera sina produkter 
med all produktdata som skall ut i olika 
kanaler. Alla attribut till exempel på en 
jacka med reflexer och andra detaljer, det 
är det vi håller reda på. Många företag 
sitter idag med ett eller flera excelark och 
samlar alla attribut och separata bilder i 
en fil på datorn. Vi hjälper våra kunder 
på ett effektivare sätt så att man kan dela 
denna data både internt och externt. Vi 
ser också till att all orderhantering från 
webshoppar, EDI, säljare, kunder etc. en-
kelt kan landa i affärssystemet, förklarar 
Daniel. 

Det har gått bra för GUNG med en tillväxt 
på en bra bit över 400% de senaste 5 åren 
och nu det senaste året från 12 till 20 
miljoner kronor. Idag jobbar 14 personer 
i ett sammansvetsat och erfaret team på 
GUNG, med bas i Göteborg.

    –Jag var fotbollsspelare och spelade på 
elitnivå fram tills jag var 21 år gammal 
och är uppvuxen med lagsport. Individu-
alister i all ära men det är fortfarande ett 
lag som vinner. Om det är någon som har 
en dålig dag får man hjälpa varandra. Det 
är också det synsättet vi har kring våra 
kunder. Vi har en jättebra relation med 
våra kunder och vi vill alltid förstå deras 
situation för att kunna hjälpa dem med 
vår produkt. Det är den företagskulturen 
vi har velat forma på bolaget. Vi hjälps åt 
för att tillsammans få våra kunders affärer 
att rulla, säger Daniel. Han fortsätter:

    –Engagemanget och drivet på GUNG 
är fantastiskt! Alla kämpar med kunden 
i fokus och det är kul att man står nära 
varandra. Det gör att man kan argumen-

tera lättare för sin sak och går inte och 
oroar sig över vad andra ska tycka, man 
kan säga det mesta. Vi är hjälpsamma med 
kunderna, vi jobbar hårt och framför allt 
har vi roligt på vägen! berättar Daniel.

GUNG befinner sig i en bransch där deras 
digitala lösningar är extremt efterfrågade 
just nu och nu tar de sikte på att hjälpa 
fler kunder i Norden.

    –Vi jobbar med nya och spännande 
projekt hela tiden och vi vill fortsätta växa 
och hjälpa ännu fler kunder att koppla 
upp sina processer med GUNG så att de 
kan digitalisera och förbättra sina affärer, 
avslutar Daniel.

      Text: Isabelle Ibérer

www.gung.se

GUNG digitaliserar och förenklar arbetet 
med orderhantering och produktdata 

mot affärssystem

Tillsammans har Markus 
och Daniel 30 års erfaren-
het av webblösningar och 
affärssystem och GUNG 
har vuxit fram till en ef-
fektiv produkt som frigör 
affärsprocesser som är 
kritiska utifrån ett an-
vändarperspektiv. 

”

Daniel Göhlin, VD GUNG
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Vintergatan är metoden 
som navigerar en 

verksamhet från strategi 
till reellt genomförande  i 

en ständigt föränderlig
värld. Den knyter samman 

andra arkitekturmodeller
så att den blir 

lättöverskådlig för hela 
verksamheten oavsett 

bransch. Med dess hjälp 
går det att synkronisera 

en mängd skilda resurser i              
en viss önskad riktning.

H ela idéen för Vinter- 
gatan uppstod genom 
ett starkt behov av 
att få verksamheter 
att holistiskt bli mer 
organiserade  och  ef-

fektiva. Metoden har utvecklats av kon- 
sultföretaget IRM i samarbete med ett 
trettiotal andra företag med visionen att 
verksamheter ska snabbt kunna svara på 
och bryta ner komplexa frågor som kan 
uppstå i verksamheten. Vintergatan är 
en karta över en verksamhet som visar 
vad verksamheten gör i vilken ordning, 

vilka IT system man använder då man 
utför detta arbete, vilken information som 
skapas var och som behöver förmedlas 
till andra, samt hur man interagerar med 
sina kunder och partners. Allt i en och 
samma bild.

För fem år sedan började Cecilia Nordén, 
som arbetat med affärsstrategier och 
verksamhetsarkitektur sedan 1997, på 
IRM och anser att modellen är oerhört 
kraftfull. Även Thomas Larsson som är ny 
verksamhetsarkitekt på IRM har sett vad 
modellen kan göra för kunderna.

    – Att ha en karta över verksamheten 
är intressant, men det riktigt spännande 
kommer då vi börjar använda kartan som 
grund för att göra analyser. På kartan kan 
vi visualisera frågor som: vilka projekt 
som pågår var, var vi har problem idag, 
vad vi lägger våra pengar på, önskemål 
från kunder eller var ny teknologi skul-
le ge störst nytta. Genom att visualisera 
dessa typer av frågeställningar på ett och 
samma sätt kan vi jämföra dessa på ett 
liknande sätt och upptäcka fler saker som 
behöver hanteras.

Innovation handlar mindre om idén i sig 
och mer om tiden det tar att omsätta den 
till något som når ut till kunderna så fort 
som möjligt, med en effektiv process på 
insidan. Vintergatan är ett ovärderligt 
verktyg för att föra rätt diskussioner om 
hur detta ska gå att realisera samt göra 
”reality check” på vad som är möjligt eller 
inte, berättar Cecilia.

     –Vi skapar en gemensam bild, en 
verksamhetskarta som alla enkelt  kan 
arbeta med. Vi använder liknelsen med en 
karta för att det är lätt för en organisation 
att relatera till på ett pedagogiskt sätt. 
Många verksamheter använder ibland 
svåra termer och då blir det oåtkomligt 
för många. Det var det som attraherade 
mig att börja jobba på IRM med Vinter-
gatan för att jag kunde verkligen applicera 
och förklara metoden för mina kunder 
oavsett vilka utmaningar de stod inför, 
berättar Thomas. Cecilia tillägger:

    –Visionen för IRM är att växa starkt 
inom Vintergatan för vi ser att det finns 

ett skriande  behov för verksamheter att 
få en gemensam bild av hur deras verk-
samhet fungerar idag. Många har tagit 
till sig vikten av gemensamma visioner 
och mål, men om alla börjar den resan 
på helt olika platser, pga sin egen syn på 
hur verksamheten fungerar idag, så blir 
effekten att alla rusar iväg enligt sin egen 
väg och vi får svårt att tillsammans nå 
uppsatta mål. Thomas fortsätter:

    –Jag har en önskan om att vi inte ska 
dela upp allting i så hårda block som vi 
gör idag till exempel IT- arkitekter, UX 
specialister, kundresor och så vidare. Idag 
känns det som att det är olika discipliner 
som cirkulerar omkring och min vision 
är att vi bör sluta med det och komma 
överens om åtminstone ett sätt att se på 
verksamheten tillsammans, det är min 
ödmjuka syn.

Text: Isabelle Ibérer

Med utgångspunkt från Vintergatan etablerar 
vi tillsammans ett nytt sätt att arbeta med er 
verksamhetsarkitektur, för att uppnå samsyn, 
skapa bättre beslutsunderlag, öka förändrings-
takten och kundvärdet. Vi utvecklar former 
för att förstå och använda nya mönster kring 
förmågor och produkter/tjänster samt de olika 
tidsperspektiven.

Läs mer om Vintergatan:
www.irm.se/vintergatan/

Vintergatan - verksamhetskartan 
för att accelerera innovation

ETABLERA VINTERGATAN I 
ER ORGANISATION

Thomas Larsson, verksamhetsarkitekt
Cecilia Nordén, verksamhetsarkitekt och
 författare till boken Vintergatan
 

De grå boxarna är förmågor, vita är IT system, pilar är information, gröna snöret är ett värdeflöde,( t ex en ny eller befintlig produkt eller tjänst) orange inramning 
är organisatoriska  enheter 

Daniel Göhlin, VD GUNG
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Prevas lösningar räddar liv 
och förbättrar livskvalitén 

Med missionen att skapa nytta för människor, planeten och ekonomin räddar konsultföretaget Prevas 
liv och förbättrar livskvalitén för människor runt om i världen. Life Science området med framförallt 
medicinteknik, bioteknik och labbteknik är en dominerande nisch på Prevas. Prevas utvecklar nya 

spännande lösningar för vården på en global marknad.

P revas beskrivs som ett ut-
vecklingshus med ca 800 
ingenjörer. ”Hello possibi-
lity” är deras motto vilket 
innebär att ingen idé är 
omöjlig. Allt är välkom-

met. Prevas har olika fokusområden och 
Life Science står för cirka 1/4 av Prevas 
verksamhet. De flesta Prevasanställda 
som jobbar inom Life Science finns på 
fyra orter: Stockholm, Uppsala, Köpen-
hamn och Malmö, men kunderna finns 
var som helst, faktiskt var som helst i 
världen. Prevas är specialister på kvali-
tetssäkring, mjukvara, elektronik, meka-
nik, test design och utveckling, regula-
toriska krav och att utveckla intelligenta 
mechatronik produkter inom MD och 
IVD (In Vitro Diagnostics), såsom blo-
danalysinstrument för att detektera au-
to-immuna sjukdomar. Robert Tönhardt, 
Life Science direktör på Prevas, berättar 
om några av deras nya spännande projekt.

     –Just nu håller vi på att ta fram ett di-
agnostiksystem i samarbete med svenska 
diagnostikföretaget Gradientech. Diag-
nostiksystemet QuickMIC® ger laborato-
rier möjlighet att på bara några få timmar 
analysera blodprover som ger underlag 
för patientspecifika behandlingsalterna-
tiv vid sepsis. Tidigare tog man bakterie-
odlingar och det kunde ta lång tid men 
på bara några timmar kan man testa så 
mycket som 12 olika antibiotika. Detta 
gör att man snabbt kan avgöra vilken 
som fungerar på patienten och kan rädda 
dennes liv. Systemet har nyligen belönats 
med två prestigefyllda internationella 
priser – Red Dot Design Award och iF 
Design Award, berättar Robert. 

Prevas hjälper kunder, allt från startups 
till etablerade bolag, i processen från 
idéframtagning till färdig produkt. Deras 

Life Science kunder finns framförallt i 
Europa och Storbritannien, där Tyskland 
och Norge är stora inom IVD.

     –Vi är i en industri som vill trycka 
på de tre P:na. ”People”, ”Profit” och 
”Planet”.  Det handlar om att rädda liv 
eller underlätta och höja livskvalitén för 
människor. Jag brinner verkligen för att 
jobba inom Life Science och det är så 
spännande och givande att se idéer blom-
ma till liv, berättar Robert. 

Ett stort kommande projekt, som Ro-
bert är extra stolt över då många från 
Prevas har varit med och utvecklat, är 
åt en kund i Europa där de håller på att 
ta fram ett gigantiskt instrument som 

är 2X2 meter och 1 meter djupt. Detta 
instrument ska snabbt kunna analysera 
auto-immuna sjukdomar och är tillverkat 
för stora sjukhuslabb där man hanterar 
mängder av blodprov som exempelvis i 
Kina och USA. Men det innebär också 
många regulatoriska krav på vägen.

    –Vi kan hjälpa kunderna på plats el-
ler med att utveckla en hel produkt för 
deras del. Att göra det inom Life Science 
industrin krävs att man är expert på den 
regulatoriska delen. Det finns hårda krav 
hos FDA i USA och många regler i Europa 
när det gäller medicintekniska produkter 
men vi har 30-talet anställda som jobbar 
just inom det segmentet. Prevas har även 
nyligen köpt Medqure som kommer in 

med regulatoriska spetskompetenser, 
vilket gör att Prevas blivit mycket star-
kare inom QA, RA, certifieringar map 
MDR & IVD, kurser mm. Prevas kan även 
eQMS och kan sätta upp slimmade Pre-
vas QMS för medicintekniska SW-appar, 
säger Robert. 

Några produkter som Prevas har hjälpt 
till att ta fram som redan finns på mark-
naden idag. En är åt en dansk kund som 
heter Acarix. Det är ett avancerat elektro-
niskt stetoskop som snabbt mäter hjärt-
kärlstatus. Stetoskopet är ett komplement 
till omfattande EKG och CT-scanningar 
och ger en bild av om det finns eventuella 
förträngningar. Prevas och Prevas nät-
verk har även hjälpt till med utveckling-
en av implantatet ”RefluxStop” samt det 
kirurgiska verktyget ”Reflux deployment 
tool” som erbjuder en revolutionerande 
behandling mot sura uppstötningar som 
är ett globalt hälsoproblem och orsakar 
stort lidande för många människor.

    – Med vår ingenjörskunskap ska vi 
förbättra världen och inom Life Science 
gebitet om man tittar mer begränsat tän-
ker jag att vi ska bli så pass duktiga och 
stora inom området att vi kan göra mer 
nytta där, för världen och för människor. 
Jag tror på att vara distribuerad men med 
en stark närvarande organisation för att 
kunna driva saker framåt, avslutar Ro-
bert.

Text: Isabelle Ibérer

Läs mer om Prevas:
www.prevas.com

www.prevas.se

Robert Tönhardt
Life Science Direktör Prevas
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Innovativ teknik som 
revolutionerar flera olika industrier

Med visionen att förändra världen tillhandahåller företaget SpinChem tekniska lösningar som förändrar hur kemiska 
processer utvecklas. Nu är de första produkterna som är tillverkade med deras teknik på väg in på apoteken i Sverige i 

samarbete med ett svenskt bolag och SpinChem är redo för att höja ribban även på en global nivå. 

T änk er färgämnen från 
textilindustrin som för-
orenar en flod i Indien. 
Blåfärgade hundar som 
springer runt på gatorna 
i Mumbai för att textilfa-

briker släpper ut giftiga färgämnen. Det 
kan låta hopplöst men det finns möjlig-
heter och lösningar menar Emil Byström, 
VD för SpinChem. Med deras innovativa 
tekniska lösning, roterande bäddreak-
torer, kan de förändra och effektivisera 
processerna och samtidigt plocka bort 
miljöföroreningar eller undvika att de 
ens skapas. Deras teknik används inom 
forskning och framställning av nya läke-
medel för att ersätta smutsiga kemikalier 
med mer långsiktigt hållbara lösningar. På 
liknande sätt bidrar SpinChem till både 
livsmedels- och kosmetikaindustrin och 
för att rena upp andra branscher som till 
exempel inom kärnkraftsindustrin där 
de har genomfört de första uppdragen 
med tekniken i full skala i USA nyligen.

    –Vi kan plocka bort miljöföroreningar 
samt öka effektiviteten för kemiska pro-
cesser så att det blir mer gröna och re-
surssnåla. Vi vill skapa en kontakt mellan 
kulor med en kemisk eller biologisk funk-
tion och den vätska som skall behandlas. 
Den intressanta kemin sker på ytan av 
dessa kulor och tradtionellt  blandades 
kulorna och vätskan med en propeller, 
likt en elsvisp i en stor tank. Men den här 
kulan går ofta sönder. SpinChem® rote-
rande bäddreaktorer är en teknisk lösning 
som uppfanns för att kulan skulle bevaras 
intakt och kunna återanvändas. Det som 
är bra med produkten är att den är enkel 
och kan skalas upp eller ner beroende på 
användningsområde, säger Emil Byström, 
VD SpinChem.

Med en internationell styrelse från både 
den finansiella och vetenskapliga sektorn 
inom industri och akademin är Spin-
Chems vision att förändra världen genom 
att tillhandahålla de enklaste, snabbaste, 
mest stabila och resurseffektiva tekniska 
lösningarna som en katalysator för den 
globala processkemiindustrin. De deltar 
aktivt i forskningssamarbeten med flera 
akademiska institutioner och företag och 
på en global arena.

    –Det finns inga begränsningar för vår 
teknik och vad vi behöver göra nu är 
snarare att skala upp bolaget. Det börjar 

att ta fart på allvar för nu har vi både de 
storskaliga användningsområdena inom 
kärnkraftsindustrin och labbtillämpning-
arna. Det har tagit tid för att vi har behövt 
utveckla och skala upp produkten men 
samtidigt är det marknaden också som 
måste bli mogen för ny teknik. Vi är en-
dast fyra anställda och det är tufft att ha 
hand om marknadsföring, försäljning, 
utveckling och kundsupport men nu ac-
celererar vi och är redo för att expandera, 
säger Emil.

    –Det finns olika fördelar i diverse 
branscher som till exempel när vi renar 
upp radioaktivt avfall inom kärnkrafts-
industrin. Då kan vi behandla vattnet 
inne i den tanken där det är lagrat, vi 
behöver inte flytta vätskan ur tanken för 
att rena det. Inom läkemedelsbranschen 
blir processen också mer effektiv och vi 
får renare produkter. Man behöver exem-
pelvis endast använda hälften så mycket 
av kulorna eller bli klar på 40% av tiden 
så man sparar både materialresurser och 

tid vilket leder till en kostnadsbesparing 
som är betydelsefull för kunden i slutän-
dan, menar Emil.

Det som SpinChem också tittar närmare 
på är PFAS (högfluorerade ämnen) som 
finns i t ex brandskum. Det är en ny kate-
gori av miljögifter som vi har i vår kropp 
om vi någon gång ätit mat som är tillagat 
i en teflonstekpanna berättar Emil. Vårt 
första system som kan rena 120,000 liter 
per dygn har redan installerats i Norge. 
Han fortsätter:

    –Stockholms stad avråder nu från att 
äta insjöfisk från åtta sjöar på grund av 
kemiska utsläpp och framförallt PFAS 
i vattnet. Användningsområdena för 
SpinChems teknik är som sagt oändliga 
eftersom vi kan skala upp eller ner vår 
produkt och hade vi kunnat åka ut på 
Riddarfjärden med vår flotte, utrustad 
roterande bäddreaktorer och rensa bort 
PFAS i vattnet hade det varit idealt. Finns 
det något sånt intresse är vi med på tåget. 
Allt som kan föra miljöarbetet framåt 
och leda till en bättre värld, det är vad 
SpinChem handlar om, avslutar Emil.

Text: Isabelle Ibérer

Emil Byström, VD SpinChem

www.spinchem.com

Illustration som visar rening av vätska i fyra enkla steg

Behandling av avfall direkt i vätskebehållare
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Träna längdskidåkning
inomhus med Nordic SkiCrosser
Som först i världen med att klara av alla tre åktekniker vid längdskidåkning har företaget Motiofy utvecklat Nordic SkiCrosser som 

är en fullfjädrad träningsmaskin som efterliknar längdskidåkning. Efter godkända patent i Europa och USA är Motiofy nu redo för att 
sälja maskinen på en global marknad.

N är Patrik Lindström 
skulle åka Vasaloppet 
2012 tränade han inför 
det med rullskidor var-
vat med joggning men 
rullskidor är tekniskt 

svåra, kräver bra underlag och förhål-
landen för att få optimal träning. Då kom 

han på den briljanta idéen att bygga en 
träningsutrustning som efterliknar rörel-
semönstret vid längdskidåkning. Till en 
början var det ett hobbyprojekt men 2017 
startades Motiofy, där Motio kommer 
från engelskans ”motion” som betyder 
rörelse. Sedan dess har Patrik haft kontakt 
med längdskidtränare, elitskidåkare och 
elitidrottare som alla har provat maskinen 
som fick namnet Nordic SkiCrosser.

    –Det har varit en lång resa men tanken 
är att Nordic SkiCrosser fungerar som 
en crosstrainer fast den är optimerad för 
att likna klassisk längdskidåkning. Man 
får med sig hela rörelsemönstret. Den 
är först i världen med att klara av alla 
tre åktekniker: stakning, stakning med 
frånskjut samt diagonal och den har även 
fått godkända patent i Europa och USA, 
berättar Patrik. 

Med Nordic SkiCrosser får du balans, 
koordination och tajming. Tränare vid 
Sollefteå skidgymnasium har testat ma-
skinen och säger att ”rörelsemönstret i 
maskinen inkluderar även benen vilket 
gör att hela kroppen får arbeta och ger 
därmed vid stakning en teknik väldigt 

likt skidåkning på snö. Maskinen ger en 
framåtrörelse vilket gör att åkaren kan 
inta en naturligt framåtlutande tränings-
position. Den ger också möjlighet till di-
agonal åkning, vilket ger en bra träning 
och möjlighet till variation”. 

Patrik berättar att Anders Södergren, som 
är en tidigare OS guldmedaljör i längd-
skidåkning beskriver att ”Nordic SkiCros-
ser får med stabiliteten, balansen och att 
maskinen är väldigt likt skidåkning och 
perfekt träning inför exempelvis vasalopp 
eller skidsemester”

    –Det blir en bra och effektiv hel-
kroppsträning. Blir du trött i armarna 
kan du jobba mer med benen, och vice 
versa. Vi har även fått hjälp av studenter-
na på Mittuniversitetet som hjälpte oss att 
utveckla elektronik för vår display som 
kan visa distans, hastighet och kalorier, 
berättar Patrik. 

Patrik är utbildad civilingenjör i Biotek-
nik och har hittills drivit Motiofy vid si-
dan av sitt vanliga vanliga arbete som 
projektingenjör mot läkemedelsindustrin,  
men framöver kommer det bli en nylan-

sering av Nordic SkiCrosser och en helt 
ny hemsida. 
   
 – Jag sålde en maskin till Österrike här-
omveckan och priset på Nordic SkiCros-
ser ligger på 62.000 kr exkl moms. För 
det får du en världsunik produkt som är 
”made in Sweden”. Maskinen går ock-
så att hyra eller leasa. Jag tänker ta in 
säljare som aktivt kommer att gå ut och 
demonstrera maskinen, ställa ut den och 
göra showrooms där folk får chansen att 
testa den. Fokuset blir också att nå ut till 
de platser där de inte har så mycket snö 
som tex södra Sverige. avslutar Patrik. 
Tanken är att växa organiskt men om 
rätt samarbetspartner dyker upp för att 
lansera produkten globalt kan det också 
vara av intresse.

      Text: Isabelle Ibérer

Läs mer om Motiofy:
www.motiofy.com 

Patrik Lindström, Grundare Motiofy



Tidig branddetektion avvärjer 
bränder och farliga utsläpp 

Genom förstklassiga produkter och kompetent personal är Termisk Systemteknik AB den naturliga leverantören av IR-kameror för termografi, 
tillståndskontroll av fjärrvärmenät, IR-kamerabaserade system för industrin och konsult/utbildningstjänster. Med fokus på miljön och hållbarhet 

hjälper deras system till att förhindra bränder på anläggningar med bränslehögar och i fjärrvärmeläckor i stadsbebyggelser.

Å ret var 2007 och Stefan 
Sjökvist jobbade på FOI 
(totalförsvarets forsk-
ningsinstitut) i Linköping 
med utveckling av infrarö-

da system (IR). Det är med stolthet han 
berättar om hur samma avdelning på 
FOI i Sverige på 50-talet, tillsammans 
med teknikerna laser, radar, och IR var 
först ut med att utveckla en mätande 
och bildvisande värmekamera som de 
fick ett världspatent på. Möjligheten 
uppstod att ta vidare IR tekniken till 
en kommersiell tillämpning och fler 

användningsområden. Stefan startade 
Termisk Systemteknik tillsammans med 
en kollega med viljan att förse markna-
den med innovativa lösningar baserade 
på IR teknik. Med kunnandet från FOI 
byggde Termisk applikationer för den 
svenska marknaden och även för kunder 
utanför Sverige. En lösning som gör en 
stor skillnad, där Termisk idag har ett 
försprång över många andra lösningar 
på marknaden, är tidig branddetektion  
som är oerhört viktig för både miljön 
och för säkerheten i samhället. 

    –Att upptäcka en brandutveckling 
innan brand uppstår, i en stor anlägg-
ning där det rör sig mycket människor 
och maskiner är en stor utmaning för ett 
branddetektionssystem. Våra system med 
visuella kameror, värmekameror, applika-
tioner med smarta algoritmer i samspel 
hjälps åt att övervaka och analysera ex 
bränslehögar i en sorteringsanläggning. 
Vi lyckas idag hitta en avvikande vär-
meutveckling snabbt och kan larma eller 
trigga en åtgärd, exempelvis släckning 
med automatiska vattenkanoner, berättar 
Stefan.

Termisk Systemteknik har lyckats med 
att få bort alla falska larm som annars 
kan uppstå med en värmekamera. Det 
är lätt att det blir utslag på exempelvis 

ett fordon eller avgas som bildar värme  
men deras system är stabilt och idag finns 
de på 30 platser i Norden och i England 
som är oerhört imponerande av Termisk 
Systemtekniks pålitliga teknik. 

    –Vi börjar få vind i seglet på den här 
produkten men den har också tagit tio år 
att utveckla. Allting bygger på en värme-
kamera. Det är vår sensor, vårt känsels-
pröt. Numera flyger vi även över städer 
med våra värmekameror och kan upp-
täcka fjärrvärmeläckor, berättar Stefan.

Miljö och hållbarhetsfokus

AGENDA 2030 är en hög prioritet hos 
Termisk. Bland de aggregerade effek-
terna av Termisk verksamhet hittar vi 
bl a resultat som leder till minskat re-
sursslöseri, minskad miljöpåverkan och 
kvalitetsökningar i processindustrin. Ter-
misk har nyligen ingått ett ramavtal med 
Ragn-Sells som är en viktig partner för 
Linköpingsbolaget.

    – Både kravställare och myndigheter är 
på vår sida för att få ordning på de stora 
bränsledepåerna som finns. I nyheterna 
sker det hela tiden incidenter som skulle 
kunnat undvikas med ett av våra system 
på plats. Hållbarhetstänket är jätteviktigt 
för oss. Bland Termisk 17 anställda åter-

finns allt ifrån forskare, projektledare 
till service- och driftstekniker som till-
sammans tar hand om hela kedjan från 
kundkontrakt till utbildning och drift. 
säger Stefan. Han fortsätter:

    –Den plattform vi bygger alla våra app-
likationer på hittar fler och fler tillämp-
ningar. Vi växer som bolag och ser också 
att vi kommer behöva partners för att 
sprida våra lösningar på en global mark-
nad. Framtiden är väldigt utmanande men 
samtidigt otroligt spännande. Jag ser att 
det finns utrymme för att göra riktigt 
mycket hållbar nytta.

      Text: Isabelle Ibérer

Läs mer:
www.termisksystemteknik.se 

Stefan Sjökvist, 
VD Termisk Systemteknik
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VI TAR FULLT
ANSVAR OCH 
FYLLER HÅLET 
I VÄGGEN 

Doorway har öppnat dörren till en helt ny spelplan inom dörrhantering i byggprojekt. Vi ger dig  
som inköpare, projektör och arkitekt en spikrak väg framåt vid nyproduktion. Se det som en  
one-stop-shop för alla dina dörrar, oavsett om det gäller klassade säkerhetsdörrar i stål eller vackra 
innerdörrar i trä. Doorway tar fullt ansvar för hela din dörrmiljö och dessutom fullt garantiansvar.  
En kontakt. En garanti. En enda dörr att öppna.

Lä
s m

er
 p

å 
do

or
w

ay
.s

e



Som en innovativ branschledande tillverkare och marknadsförare av tunga, bärbara, elverktyg och tillbehör levererar Milwaukee 
produkter som inkluderar MX Fuel™ systemet för tyngre byggmaskiner, uppladdningsbara lasrar med klassledande prestanda 

och ett komplett program med vanliga elhandverktyg. I Januari 2022 läggs ytterligare en produkt till listan. Då lanserar nämligen 
Milwaukee världens första batteridrivna entumsmutterdragare med förlängt städ.

S edan grundandet 1924 har 
Milwaukee Electric Tool 
varit branschledande inom 
innovation av elverktyg och 
för femton år sedan hände 
det något inom verktygs-

branschen. Tidigare köpte professionel-
la hantverkare för det mesta nätdrivna 
verktyg och kanske det enda verktyget 
som möjligtvis var batteridrivet då var en 
skruvdragare. 2008 ändrade Milwaukee® 
på det. De var först i världen med att 
använda litiumjon batterier i sina verktyg 
och därefter har framgången fortsatt i 
samma spår. Istället för att titta på vil-
ka produkter som finns och hur de kan 
göra dem bättre, utgår Milwaukee® alltid 
från deras professionella slutkunder och 
ställer dig frågorna; Vad gör dem och vad 
kan de göra för att underlätta? Med deras 
sladdlösa elverktyg förbättrar Milwaukee 
både produktiviteten och arbetsmiljön 
för hantverkare.

    –2012 lanserade vi det som heter Milw-
aukee® fuel där vi inkorporerade borstlösa 
motorer med elektronik i maskiner för att 
utnyttja batteriernas kapacitet till max. 
Det var första gången batterimaskiner 
kunde konkurrera ut nätdrivna maskiner. 
Därefter har vi hela tiden försökt att er-
sätta nätdrivna maskiner utifrån det per-
spektivet att det är smidigare att använda 
en batteridriven maskin. Produktiviteten 
ökar men det blir också en reducerad 
säkerhetsrisk som är belyst de senaste 
åren på framförallt byggarbetsplatser med 
snubbelrisk vid användning av sladdar 
och förlängningskablar, berättar Gustav 
Olsson, handelschef  TTI Sverige.

MILWAUKEES M18™ 12Ah HIGH 
OUTPUT™ batteri var en ny revolution 
inom elverktygsindustrin. Batteriet kan 
leverera upp till dubbelt så lång körtid 
och 50% mer effekt än tidigare 18-volts 
Li-ion-batterier. 
    

    

Innovativt tankesätt kan leda 
till en batteridriven värld

–När miljödebatten tog fart på allvar och 
kapaciteten på litiumjon batterierna stigit 
exponentiellt har vi även börjat fokusera 
mycket på miljön. Lasrar och ficklampor 
som normalt sett drivs med alkaliska en-
gångsbatterier (sådana som finns i fjärr-
kontrollen) har vi till exempel tagit fram 
motsvarande produkter men som drivs 
av uppladdningsbara batterier. Det låter 
kanske löjligt att en liten produkt som 
en laser ersätts men under det batteriets 
livslängd som klarar ungefär 2000 ladd-
ningscyklar ersätter den upp till 6000 
alkaliska batterier. Det blir fördelaktigt 
för miljön, förklarar Gustav.

I andra delen av spektrumet tittar Milw-
aukee på större byggmaskiner och har 
som mål att att byta ut alla maskiner som 
är bensindrivna. På sikt kommer det att 
minska koldioxid utsläpp och förbättra 
den globala uppvärmningen men även i 
närområdet på arbetsplatser där bensin 
ångor kan leda till koldioxid förgiftning 
för arbetare.

     – Framtiden ser ljus och spännande 
ut! Tittar vi på ett globalt plan och TTI 
som är vårt moderbolag växte vi med 
55.3 % under första halvåret och vi finns 
representerade i princip hela världen med 

USA som hemmamarknad. Batteridrivet 
kommer att leda till ökad produktivitet, 
bättre arbetsmiljö med mindre buller, och 
farliga kemikalier, ett bättre klimat och 
miljö. Det blir en ”win win” lösning på 
alla plan och vi ser fram emot lanseringen 
i januari av världens första batteridrivna 
entumsmutterdragare med förlängt städ, 
avslutar Gustav.

Text: Isabelle Ibérer

Läs mer om 
Milwaukee Tools
www.milwaukeetool.eu

Gustav Olsson,
 Nordisk Produktchef

Milwaukee
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Aktivt seniorboende ökar 
gemenskapen 

Med trygghet, glädje och omtanke kan du som är 55+ bo i stiftelsen SVPH:s hyreslägenheter i en fantastisk och anrik miljö där 
det friska åldrandet förstärks genom aktiviteter, trivsel, trygghet och god service. Nu har ett av SVPH:s boende totalrenoverats 

och 180 hyreslägenheter står redo för inflyttning den 1 januari 2022.

A tt känna sig ensam när 
du är äldre är ett feno-
men som återkommer 
ofta. Men det gör du 
inte på seniorboendet 
SVPH. Här blir du sedd 

och kan vara aktiv och det går inte att 
leva eremitliv om du vill bo här. SVPH 
står för Stiftelsen Sällskapet Vänner till 
Pauvres Honteux och namnet reflekterar 
hur viktigt den sociala gemenskapen är 
för alla. 

SVPH har funnits sedan 1862 och är en 
gammal stiftelse vilket medför otroligt 
vackra miljöer som har bevarats även 
under renoveringen. Tillsammans med 
duktiga arkitekter och trädgårdsmästare 
har de förfinat trädgården och byggt upp 
en utemiljö kring de här husen som är 
strålande enligt Johan Hedberg, VD för 
SVPH. Färgerna, möblerna, gardinerna 
och maten - allt är förstklassigt och av 
högsta nivå. Här finns även aktiviteter, 
både som SVPH står för som gym, pool 
och personlig tränare men också aktivi-
teter som grundar sig i hyresgästernas 
egna intressen. 

    –Om man vill starta en grupp eller 
cirkel kring sitt intresse så kan man göra 
det och i dagsläget har vi 25-35 olika in-
tressegrupper på varje anläggning som 
gör allt eller inget. Det kan vara biokväl-
lar, föreläsningar, bridge, utflykter, boule, 
dart, bordtennis, golf med mera. SVPH 
bidrar med lokaler för det här. Det är 
ett stort engagemang och mycket upp-
skattat av våra hyresgäster i att kunna 
utöva det man är intresserad av, berättar 
Anita Olsson, Kommunikationsansvarig/
VD-assistent på SVPH. 

SVPH erbjuder 500 hyreslägenheter i 
Bromma och Fredhäll fördelat på tre se-
niorboenden för dem som har fyllt 55 år 
och uppåt. Totalt har SVPH 700 hyres-
gäster och just nu befinner de sig i ett 
spännande skede inför nyinflyttning 1 
januari i ett helt nyrenoverat boende med 
180 lägenheter. Renoveringen, som kos-
tade 350 miljoner har verkligen tagit allt 

i beaktande: luftventilation, luftkvaliten 
och ett starkt miljöarbete där de har tänkt 
på regnvatten, solceller och ekologiska 
matalternativ som de utvecklar. Anita 
berättar att det är en otrolig seriös och 
bra renovering som leder till ett utmärkt 
boende. Hon fortsätter:

   –Det nya boendet är fantastiskt! Det 
finns även stora sociala ytor, matsalar och 
gästrum. Där ska 100 gäster bo kvar och 
i övriga lägenheter kommer det att bli 
nyinflyttningar vilket gör att det blir ett 
nytt spännande sammanhang för de som 
flyttar in och för de som bor kvar. Den 
sociala gemenskapen är då ännu viktigare 
när man kommer som ny och det finns 
ett faddersystem när nya gäster flyttar in, 
berättar Anita. 

    –Hos oss finns det en självklar social ge-
menskap som grundar sig på att alla äter 

gemensamma måltider i vår restaurang 
som lagas av våra egna kockar varje dag. 
Du blir efterfrågad om du inte kommer 
på de gemensamma måltiderna, det finns 
allting någon som undrar var någon är, 
de bryr sig om varandra och vi vet att det 
är väldigt betydelsefullt och uppskattat 
för de som bor hos oss, berättar Anita. 
Johan fortsätter:

     –Vi serverar gemensamma måltider 
365 dagar om året och det innebär att våra 
lägenheter inte har särskilt stora kök utan 
istället är det fokus på våra gästmatsalar 
och sociala utrymmen. Vi är det enda 
seniorboende som erbjuder det alla dagar. 
Du är aldrig ensam hos oss!

Visonen för SVPH är att medvetet fortsät-
ta med klimatfrågor och miljöfrågor men 
de tror framförallt att värdet och vikten 

av den sociala gemenskapen kommer att 
bli ännu större framöver. Även om man är 
välkommen från hela landet så kommer 
de flesta från Stockholms län.

    –Vi har 9000 i vår lägenhetskö just 
nu. Det går bra att anmäla sig på svph.se 
och ställa sig i kö. Många ställer sig i kö 
när de är 55+, och sedan tar det ungefär 
10 år att få plats och då flyttar de in när 
de är runt 65-70 år. Nu märker vi att vi 
har arbetat igenom kön för de som vill 
flytta omgående och därför kan detta ny-
renoverade boende vara aktuellt för nya 
registrerade, avslutar Johan.
           
                    Text: Isabelle Ibérer

Foto: Erik G Svensson

Foto: Jeppe Wikström

Foto: Erik G Svensson



ANNONS    HELA DENNA TEMATIDNING ÄR FRÅN WENDELIN MEDIA     23

K LIFO har specialiserat 
sig på rådgivning inom 
olika discipliner inom 
utvecklingen av läkeme-
del och medicintekniska 
produkter och har den 

”integrerade servicen” som ett av sina 
varumärken.

”Det betyder att vi till ett specifikt projekt 
kan sätta ihop ett relevant och mycket 
kompetent team av experter, där var och 
en bidrar till utvecklingen av kundens 
läkemedelskandidat samt vägleder och 
kompletterar den höga kompetens som 
kunden själv besitter”, säger Alejandra 
Mørk CEO på KLIFO.

Skillnader mellan Europa och USA
En läkemedelskandidats väg från utveck-
ling till att bli en godkänd och marknads-
förd produkt är olika i Europa och USA. 
KLIFO har erfarenhet och kompetens att 
arbeta och ge råd i båda regioner – inte 
minst att brygga information baserat på 
krav och förväntningar från de olika re-
gionerna.

”Som konsulter måste vi kunna hjälpa 
våra kunder att tillhandahålla professi-
onell dokumentation och argumentation 
för sin läkemedelskandidat till myndig-
heter såväl som till investerare”, säger 
Alejandra Mørk.

Hela tiden vara några steg före
Läkemedelsutveckling är komplex och 
innehåller i början många okända delar. 

Man blir klokare under utvecklingens 
gång genom att hantera ny data eller nya 
omständigheter som alla kan påverka den 
ursprungliga utvecklingsplanen.

”På KLIFO är vi alltid några steg före. Vi 
säkerställer att data som genereras i en 
utvecklingsfas har en naturlig koppling 
till det som skall ske härnäst, även när 
saker förändras under vägen”, förklarar 
Sara Hedman VD på KLIFO i Sverige.

Kontakt med myndigheterna under 
vägen
En viktig del i läkemedelsutvecklingen 
är att kunna navigera genom de strikta 
krav som myndigheterna ställer, allt från 
de krav som ställs för att testa ett läke-
medel i människa till de krav som ska 
uppfyllas i en ansökan om marknadsfö-
ringstillstånd (MAA i Europa och NDA 
eller BLA i USA).

”Det finns flera möjligheter att interage-
ra med myndigheterna i EU (EMA) och 

Det nordeuropeiska konsultföretaget KLIFO hjälper läkemedels- och biotechföretag att accelerera deras 
läkemedelsprojekt på den långa och komplexa resan från tidig upptäckt av en läkemedelskandidat till 

marknadsföringstillstånd.

USA (FDA) under projektets gång. Under 
dessa interaktioner kan man diskutera 
och anpassa utvecklingsplanerna längs 
vägen, vilket ökar sannolikheten att den 
slutliga ansökan om marknadsförings-
tillstånd uppfyller myndigheternas alla 
krav”, säger Sara Hedman.

Tillverkning och kvalitetssäkring
För att framgångsrikt kunna utveckla en 
läkemedelskandidat, förutom att genom-
föra djur- och människoförsök som måste 
visa att produkten är säker och ger effekt, 
är det också viktigt att kunna tillverka en 
produkt som uppfyller rätt kvalitet. Den-
na kompetens har KLIFO’s specialister 
inom CMC (Chemistry, Manufacturing 
and Control).

Råd om ansökningar till myndigheter
KLIFO’s regulatoriska experter har lång 
erfarenhet i vad som krävs och hur man 
presenterar sitt material så att myndig-
heterna i Europa och USA kan ge bästa 
möjliga respons till vad de förväntar sig 

gällande olika försök, dokumentation och 
ansökningar.

De regulatoriska experterna ger också 
råd om vilka ansökningsförfaranden som 
skall användas för olika typer av läkeme-
del och om kunden önskar kan KLIFO 
även ansvara för förberedelserna av an-
sökningarna.

”Den flexibla samarbetspartnern”
KLIFO är med andra ord den flexibla 
samarbetspartnern som kan ge rådgiv-
ning och arbeta operationellt i den ut-
sträckning och vid den tidpunkt kunden 
behöver extra resurser.

”Det är ofta så att vi startar ett samarbete 
inom ett specifikt ämnesområde och så 
lägger vi till andra områden efter hand 
när behovet förändras. Vi kan ge råd till 
våra kunder under hela läkemedelsut-
vecklingen, från att de har funnit sin lä-
kemedelskandidat till att de får produkten 
godkänd. Och därefter kan vi även hjälpa 
till med att underhålla dokumentationen 
av produkten”, säger Alejandra Mørk.

Läs mer: www.klifo.com

Alejandra Mørk

Expertrådgivning banar väg för 
nya läkemedel

Sara Hedman



Svenska wec360° prisas för
 “Bästa online-plattform för 

fastighetsbranschen” 
Internationella Wealth & Finance uppmärksammar företag som omdefinierar byggbranschen med teknisk 
innovation. När man nu tillkännager årets internationella vinnare av deras FinTech Awards, vinner svenska 

företaget wec360° pris för bästa online-plattform för fastighetsbranschen. Det är plattformens mångsidighet 
tillsammans med företagets internationella framgångar som utgör grund för priset.

W ec360° är den svens-
ka onlineplattformen 
för att presentera och 
marknadsföra bygg-
projekt och befintliga 

fastigheter. Plattformen gör avancerade 
tekniker som Bostadsväljare, virtuella 
rundvandringar och AR mycket enkla 
att använda och dela viralt, för företag 
som vill göra avtryck och hjälpa sina 
kunder online. Plattformen följer också 
upp uthyrningen eller försäljningen med 
ingående statistik som ett underlag för 
vidare marknadsinsatser.

Det senaste året har wec360° fått mycket 
uppmärksamhet och framgångar i såväl 
Europa som USA, och nu vinner man det 
åtråvärda internationella priset FinTech 
Awards 2021 för plattformens utform-
ning, nytta och framgång.

    

   –Att våra kunder uppskattar och an-
vänder plattformen är ju ett kvitto på att 
vi lyckats skapa något viktigt. När också 
juryn bakom det ansedda Wealth & Fi-
nance resonerar likadant kan man inte 
bli annat än väldigt stolt och tacksam, 
säger wec360°:s VD Tomas Jenneborg.

wec360°:s plattform hjälper idag företag 
inom bygg- och fastighetsbranschen i åtta 
länder att sälja och hyra ut bostäder och 
lokaler. Primärt är kundgruppen hyres-
värdar som använder plattformen som 
stöd till uthyrning online, samt bygg-
herrar som vill att deras byggprojekt 
skall sticka ut. På den svenska hemma-
marknaden används wec360° av bland 
andra Skanska, Peab, Riksbyggen, HSB, 

Ikano Bostad och över 120 kommunala 
bostadsbolag. En av wec360°’s internatio-
nella kunder är amerikanska CBRE, där 
man har förändrat sättet att arbeta med 
fastighetsaffären tack vare plattformen.

    –Vi uppskattar verkligen värdet av 
wec360°, plattformen har revolutionerat 
sättet vi gör affärer. Tekniken förbättrar 
kundupplevelsen med bra fastighetspre-
sentationer och en personlig approach  
och ökar därigenom avkastningen, berät-
tar Bess Wyrick, marknadschef på CBRE 
i Los Angeles.

FinTech Awards lanserades för fem år 
sedan. I en pressrelease skriver Wealth 
& Finance om hur priset skall motivera 

Läs mer om wec360°på:
www.wec360.com, där du ock-
så har möjlighet att boka en 
snabb demo eller chatta med 
kunnig personal.     
    

The real estate
presentation platform

nya företag som wec360°, som växer fram 
för att omkullkasta gamla industrier: ”Ti-
derna ändras snabbt, och nya frukter är 
mogna att skördas för företag med rätt 
expertis, erfarenhet och drivkraft att göra 
det.” wec360°, som driver all teknikut-
veckling själva, arbetar hårt för att se till 
att plattformen alltid är i pole-position 
när det gäller att hitta och implementera 
ny och användbar teknik. Tomas Jenne-
borg betonar dock att nyckeln till platt-
formens framgång ligger i förståelse av 
branschens utmaningar.

    –Vi har byggt vår plattform på fin tek-
nik, men framförallt med lång erfarenhet 
av bygg- och fastighetsbranschen och fina 
relationer med många av aktörerna. Vi 
följer utvecklingen och trenderna nära, 
särskilt när det handlar om fastighets-
transaktioner och köparens beteenden, 
och har kunnat skapa en produkt som 
faktiskt gör nytta både för våra kunder 
och branschens kunder.

Vi uppskattar 
verkligen värdet 
av wec360°, 
plattformen har 
revolutionerat 
sättet vi gör 
affärer.

Bess Wyrick
 marknadschef på CBRE 

i Los Angeles.

Testa en interaktiv
lägenhet i wec360°. Scanna QR-koden 
med din mobiltelefon eller surfplatta.


