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Cybersäkerhetslösningar som
säkrar samhället
Med visionen att säkra en uppkopplad värld vill företaget Advenica öka informationssäkerheten som i sin tur bidrar till
livskraftiga och hållbara verksamheter. Med sin långa erfarenhet, höga assurans och cybersäkerhetslösningar i världsklass
säkerställer de ett effektivt och säkert informationsutbyte upp till Top Secret-klassning.

I

dag lever vi i en värld då digitaliseringen dominerar i samhället
och det är fördelaktigt på många
sätt men det är även ett paradis
för ökad cyberkriminalitet med
större risk för intrång, dataläckage och manipulation av skyddsvärd
information. Det finns en stor marknad
för cybersäkerhetslösningar men kompetensen och medvetenheten kring informationssäkerhet för att effektivt kunna
värna om kritisk data måste bli bättre,
säger Marie Bengtsson, vd för Advenica.
–Det händer mycket på hotbilden i
världen, de cyberkriminella vinner varje
dag. Behovet av cybersäkerhetslösningar, kunderna och mötena finns där men
det är fortfarande kompetensbristen som
saknas. Vi har för få i samhället som är
utbildade inom cybersäkerhet och som
förstår vad det är och hur du som företag ska skydda din information. Det är
inte bara för oss att sätta dit en produkt.
Kan du inte hantera den eller har du inte
anställt rätt personal och rätt säkerhet
runtomkring så spelar det ingen roll. Därför måste vi på Advenica titta på hela
perspektivet från företaget, på strukturen till organisationen. Det går inte att
säga att endast vår produkt löser deras
problem, menar Marie.
Advenica grundades 1993 med idén att
framtidssäkra hållbara lösningar som
möjliggör ett digitalt ansvar för företag.
Idag har de +50 medarbetare och fyra
kontor i tre olika länder.
Initialt handlade det om att skapa effektiva cybersäkerhetslösningar inom
försvarsmakten och kritisk infrastruktur men idag är Advenica ett av endast
fyra företag i världen med EU-godkänd
VPN-teknologi på högsta säkerhetsnivå.
Deras egenutvecklade teknik Three Domain Separation, grunden för Advenicas
krypteringslösningar, har tilldelats amerikanskt patent.
–Vi har dels kryptoprodukter som
krypterar information, alltså skickar information från A till B. Det är mycket
riktat mot försvaret sedan har vi den andra produktgruppen som kallas för Cross
Domain solutions som segmenterar eller
filtrerar information, berättar Petra Lamorell, marknadschef på Advenica.
Petra betonar dock att Advenica inte är till
för privatpersoner. Advenicas lösningar
är på en helt annan nivå. Advenica har
ett unikt sätt att hjälpa företag med de-

Marie Bengtsson,
vd Advenica

ras utmaningar genom förstudier, design,
utveckling och implementation.
–Vi sysslar med en väldigt nischad del
av säkerhetsmarknaden som riktar sig till
de kritiska systemen i samhället som har
väldigt känslig information och behöver
säkras på högsta nivå: vatten, avlopp, energi och transportbolag, säger Petra.
2019 landade Advenica sin största affär
med en kund inom energibranschen som
de byggde en nära relation med. Men vad
de insåg var att de hade inte samma bakgrund som dem vilket ledde till att de
fick ställa om och bli mer rådgivande
samt försöka förstå vilka behov deras
kunder hade.
–Det har varit en lång resa att ställa
om organisationen till att vara nära kunderna på ett kompetensutvecklande och
coachande sätt. Det är en säkerhetskultur som måste finnas med i hela kedjan
som innebär att man tänker säkerhet i

åtskilliga steg. Säkerhetsintrånget som
skedde nyligen med en stor livsmedelskedjas system som många refererar till
nuförtiden, och vi också, var att det var
inte dem som företag som var drabbade
utan deras leverantörs leverantör. Det
man kan lära sig av intrånget är att det
hjälper kanske inte hur du har fastställt
säkerheten i ditt företag utan du måste ha
den här säkerhetskulturen även mot din
leverantör och ställa rätt säkerhetskrav,
menar Marie. Petra fortsätter:
–Vi måste vara med och hjälpa en
organisation ett tag för att det ska bli rätt
över tid. Vi kan komma in och påvisa vad
det är som ska skyddas och hur det ska
skyddas men sedan måste man också känna att man kan lämna kunden och att de
förstår vad som krävs framåt. Det handlar om att bygga ett förtroende, förbättra
kompetensbristen och dela med sig av
frikostig kunskap. Det är långa processer
hos våra kunder. Det är stora bolag inom
kritisk infrastruktur som inte tar beslut

på en kafferast utan det tar tid eftersom
beslutet handlar om att de ska lämna över
det käraste de har till oss, nämligen deras
säkerhet, säger Petra.
Enligt Marie och Petra kommer marknaden och behovet att intensifieras framöver
och cyberkriminaliteten kommer bara att
öka i takt med att samhället digitaliseras
ytterligare. Detta kommer att leda till fler
lagstiftningar vilket kommer att kräva
mer av fler branscher som måste se över
sina cybersäkerhetslösnignar.
Text: Isabelle Ibérer
Läs mer:
www.advenica.com
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CombiGene ingår stort avtal
med big pharma
Som Nordens ledande genterapiföretag driver CombiGene för närvarande två genterapeutiska utvecklingsprojekt för behandling av
svårbehandlad epilepsi (CG01) respektive behandling av partiell lipodystrofi. Under 2021 har CombiGene ingått ett exklusivt globalt
samarbets- och licensieringsavtal för genterapikandidaten CG01 med Spark Therapeutics som ger dem den exklusiva globala licensen
att utveckla, tillverka och kommersialisera CG01. Enligt avtalsvillkoren är CombiGene berättigat att erhålla upp till 328,5 miljoner USD
exklusive royalties med 8,5 miljoner USD vid undertecknandet, upp till 50 miljoner USD vid prekliniska och kliniska milstolpar.

H

ela resan började på
90-talet då professor Merab Kokaia och docenten
David Woldbye inleder
ett svenskt-danskt forskningssamarbete för att utveckla nya
behandlingsformer mot svårbehandlad
epilepsi. Efter ett flertal genomförda akademiska studier kunde de konstatera att
förekomsten av NPY (neuropeptid Y),
som är en signalsubstans i det centrala

nervsystemet ökar efter ett epileptiskt
anfall och forskarna kunde senare i djurstudier visa att NPY kan förhindra epileptisk aktivitet. Woldbye och Kokaia visade
att man kan öka den anfallshämmande
effekten om en förhöjd nivå av NPY kombineras med ökad nivå av neuroreceptorn
Y2. Kokaia och Woldbye patenterade sina
upptäckter vilka idag utgör grunden för
läkemedels- och genterapikandidaten
CG01. Tillsammans med entreprenören
och finansiären Lars Thunberg grundades
CombiGene 2006 .
– Företaget listades på Aktietorget 2015
och jag tog över som vd för CombiGene
2016 tillsammans med en professionell
styrelse. Arbetet inleddes med att först
identifiera en lämplig läkemedelskandidat, berättar Jan Nilsson.

Jan Nilsson,
vd CombiGene

CombiGene tar in projekt i tidig utvecklingsfas och driver sedan den prekliniska
utveckling fram till den första kliniska
prövningen i en människa. Jan berättar
att om det är en ”vanlig” sjukdom med
många patienter är den bästa vägen till
marknadsgodkännande att samarbeta
med större läkemedelsbolag. De stora
globala läkemedelsföretagen har en global
närvaro vilket gör att nya läkemedel blir
godkända på ett snabbt och för patienterna effektivt sätt. Jan fortsätter:

– Många läkemedelsbolag var intresserade av CG01 men ville invänta ytterligare data på grund av att vi inte hade
börjat testa läkemedelskandidaten i en
människa än men Spark Therapeutics,
som är en del av Roche koncernen, världens tredje största läkemedelsbolag, var
tidigt intresserade av att ingå ett exklusivt,
globalt samarbets- och licensieringsavtal
för CG01, berättar Jan.
Genom samarbetet med Spark Therapeutics kan CombiGene komma att erhålla
upp till 328,5 miljoner USD plus royalties.
Spark Therapeutics är ett av få bolag som
redan har en virusvektorprodukt godkänd på marknaden vilket innebär att
de har en god kompetens när det gäller
virusvektorprodukter som CG01. Jan tror
att det var en av anledningarna till det
stora intresset från Sparks sida.
–Vi hade en lång diskussion med
Spark Therapeutics. Den vetenskapliga
utvärderingen gick snabbt men affärsdiskussionen tog längre tid men det känns
verkligen jättebra och jag kan inte tänka
mig en bättre global samarbetspartner,
säger Jan.
CombiGene satte upp en strategisk plan
2016 och har tickat av boxarna hela vägen.
Efter att ha hittat rätt samarbetspartner

detta året blickar bolaget nu framåt och
är förväntansfulla inför att kunna hjälpa
miljontals människor världen över med
ett läkemedel för svårbehandlad epilepsi.
–Vi har gjort en fantastisk resa som
vi är stolta över! Vi var bara två anställda för några år sedan men nu är vi sju
stycken och omger oss dessutom av ett
gäng duktiga konsulter som kan mycket
om just virusvektorer. Vi har också slutit avtal med en tillverkare som har en
skalbar produktionsmetod i världsklass,
vilket är utomordentligt viktigt när man
producerar genterapier. Tillsammans med
Spark kommer vi nu att slutföra det prekliniska programmet med ambitionen
att därefter inleda studier i människa,
så kallade kliniska studier.
Text: Isabelle Ibérer
Läs mer: www.combigene.com

4			 		

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR FRÅN WENDELIN MEDIA				

ANNONS

Effektiv planering bidrar till
ökad frihet i bolaget
”Tänk smartare. Snabbare ” Så lyder Bluesprints slogan som hjälper kunder i olika branscher att identifiera vad
som driver värdet för ett företag och hur det kan hanteras smartare. Detta görs genom implementeringen av
Anaplans Connected Planning-plattform med en innovativ strategisk färdplan för att möta ett företags affärskrav.

S

edan David Hagetoft jobbade
på Anaplan när Connected
Planning-plattformen introducerades i Norden för åtta år
sedan har han blivit expert på
plattformen. David ser snabba lösningar för ett bolags planering men
ville ta steget längre och förändra sättet
att jobba och interagera med kunderna så
att de kunde få ökad frihet och inte ”sitta
i knäet” på konsultfirman. Med en lång
erfarenhet och hög kunskap inom branschen med mervärde för kunden grundade David konsultbolaget Bluesprint
2019 tillsammans med norrmannen
Espen Grepperud där transformation,
innovation och entreprenörskap står i
fokus och implementering av lösningar
som kunden själv kan äga på lång sikt.

att detaljhandelskedjorna kommer att ha
bättre koll på sina hyresavtal än vad deras
hyresvärdar har. I Norge har idén sparat
in mycket pengar för många bolag inom
detaljhandeln, berättar David.
När ett bolag skapar en hypotetisk prognos i sin planering eller en ”what if ” prognos som David kallar det för går det att
förutspå både kortsiktigt (12-18 mån)
och långsiktigt (5+ år). Men något som
skiljer sig åt mot andra konsultföretag är
att Bluesprint implementeringstid är kort.
– På tre månader kan vi implementera en komplett lösning som vi sedan
lämnar över till bolaget så att de själva
äger lösningen. Initialt bygger vi den
första lösningen och lär upp kunderna
att hantera sin lösning och därefter tar
vi en stöttande och coachande roll. Axis
Communications är ett exempel på ett
företag som använder oss mer som rådgivare och coach för att bolla idéer och
tillvägagångssätt. Om de behöver hjälp
med att bygga något kan vi självklart göra
det också men de äger sin lösning och
förstår sin lösning själva, menar David.

–Vi ger beslutsfattare rätt förutsättningar så att de kan ta smartare och snabbare
beslut. Det blir en effektivare process med
ökad lönsamhet, förklarar David.
Många bolag är beroende av programmet Microsoft Excel för sin finansiella
planering och det är en affärsrisk enligt
David. Bluesprint däremot hjälper företag
att bli ”bäst i klassen” på planering. De
vill förändra hur bolag planerar.
– Vi försöker förstå hur ett företags
affärsalgoritm ser ut, med intäkter och
kostnader. Vi kan återskapa en algoritm

David Hagetoft, vd och grundare Bluesprint

i Anaplans plattform som kan justeras i
efterhand. Vi kallar det för ”connected
planning ”. Vi vill att bolagen ser över
sin budget med utgångspunkt från alla

verksamhetens principer som exempelvis finansiell planering , säljplanering,
behovsplanering, personalplanering osv.
Allt det här måste hänga ihop, menar
David.
Anaplan är en global plattform för planering som Bluesprint bygger och skräddarsyr deras lösningar på. Anaplan ger
förutsättningar för att koppla ihop siffror
i en verksamhet och får det att hänga ihop.
Det är en molnbaserad tjänst som inte är
beroende av att man ses fysiskt vilket har
varit en stor fördel under pandemin då
Bluesprint har levererat många projekt
på distans.
– Alla bolag behöver en tydlig vision
och plan. Några av våra kunder som vi
har hjälpt är: Schibsted, Stena Line, Anticimex och Ramirent för att nämna några
få. Den bransch där vi ser ett ökat intresse just nu är inom detaljhandeln. Vi har
bland annat skapat en lösning där det går
att planera hyreskostnader vilket innebär

Bluesprint har haft en god tillväxt de
senaste åren och håller just nu på att
rekrytera fler konsulter. Enligt David
beror det på ett ökat behov från bolag
att planera smidigare och effektivare.
David understryker att ett bolag bör ha
stora visioner med sin planering på vad
de vill göra långsiktigt men att de ska
börja planera i ett avgränsat område för
att snabbt komma igång.
–Det går att åstadkomma lösningar
med Anaplan på endast 12 veckor. När
man sedan har klarat av den initiella planeringen går det att skala upp lösningen
snabbt och klokt så att man inte drunknar
i den stora visionen utan istället använder
den som ledsagare, avslutar David.
Text: Isabelle Ibérer
Läs mer:
www.bluesprint.se
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Världen blir renare - med
FEAB Partners
Med mottot att förenkla livet för alla som äger och förvaltar fastigheter i Skåne och Halland är inget uppdrag för
stort för tjänsteföretaget FEAB Partners. Med ett stort innovativt miljöfokus och kvalitetssarbete bidrar de till att
hålla samhället rent på ett grönare sätt som i sin tur leder till en renare värld - för alla.

F

EAB Partners är en partner
som har många strängar på
sin lyra och som förenklar
livet för fastighetsägare och
fastighetsförvaltare. De erbjuder kundanpassade underhållslösningar som kärltvätt, fasadrengöring, klotterrengöring, homestyling
och måleri i ett nära samarbete mellan
egen personal och professionella partners.
FEAB Partners resa sedan starten i Helsingborg 2008 har enligt Anders Larsson,
som är kvalitets och försäljningsansvarig
på FEAB Partners, varit stundtals krokig
och sökande men idag har de landat i
en palett av tjänster som de känner sig
bekväma i. Sedan 2016 har FEAB Partners renodlat verksamheten för att få
spetskompetens inom de av styrelsens
beslutade verksamhetsområden.
–Inget uppdrag är vare sig för konstigt
eller för stort utan FEAB Partners skall i

tinuerligt underhåll. Alla uppdrag skall
ses som färskvara där endast sista utförda
arbetet är det man minns vid honnörsord. Genom utbildning och att ständigt
söka nya och bättre lösningar inom ”alla”
områden gör att de högt ställda målen
oftast infrias, menar Anders.

alla sammanhang vara den part man skall
kunna vända sig till för en kostnadsriktig
och fungerande lösning, säger Anders.
FEAB Partners befinner sig i ett expansivt
skede just nu tack vare deras höga fokus
på miljö och kvalite. Deras miljöarbete

och ett aktivt miljöansvar är en självklarhet för dem. De har ett ambitiöst program
som inbegriper allt från deras transporter
till hur de hanterar kemikalier som används vid rengöring och sanering. FEAB
Partners använder sig bland annat av en
gasdriven kärltvättsbil och har planer på
att även utföra vissa uppdrag på cykel
framöver .
–Fossilfritt är ett av våra honnörsord och vi är stolta över våra gasdrivna
kärltvättsbilar. Det är viktigt för oss att
alltid leverera högkvalitativa tjänster, något som personalen ofta blir påminda
om. Vi jobbar ständigt med förbättring
och utveckling och genom att vara en
partner åt flera företag i Helsingborg
ligger vi i framkant då Helsingborg som
stad, ständigt strävar efter att ligga där.
Genom ett principbeslut har vi bestämt
oss för att miljö och kvalitét skall ligga
högt uppe på agendan för att bidra till en
bättre framtid både för oss idag samt för
efterlevande, säger Anders.
FEAB Partners erbjuder också förebyggande behandlingar som skyddar fastighetens tak och fasader samt tjänster
avseende yttre fastighetsunderhåll och
trädgårdsskötsel. Anders förklarar att en
av deras framgångsfaktorer ligger hos relationen med uppdragsgivarna eftersom
de för en nära dialog och påbörjar inga
arbeten utan att kunden varit delaktig i
beslut gällande bemanning, rutiner och
kontinuerlig rapportering.
–Med en förhållandevis bred repertoar
kan vi vara flexibla och vi täcker flera
områden som löpandes är i behov av kon-

FEAB Partners har en god tillväxt men
det kan ibland även bli ett hinder då efterfrågan ökar och Anders ser det som
växtvärk, dvs det ges inte tillräckligt med
tid att konsolidera sig. Att få tid och möjlighet att förädla delar i verksamheten
kan ibland vara ett problem och en brist
då det händer mycket. Balansgången kan
vara svår menar Anders. Han fortsätter:
–Visionen framledes är dock att fortsätta att utveckla sig inom ramen för de
tagna beslut som vi vilar på samt att växa
med måtta i en tillväxt bransch där kunden/beställaren samt miljö och kvalitét
alltid ställs i första rummet. Att hitta nya
kunder, nya uppdrag och samtidigt skapa
sig bättre förutsättningar för att nå miljökrav för de som vänder sig till oss är
jätteviktigt! Detta är den stora utmaningen i en snabbt växande marknad och som
leder till en renare värld, avslutar Anders.

”

Text Isabelle Ibérer

Fossilfritt är
ett av våra
honnörsord och
vi är stolta över
våra gasdrivna
kärltvättsbilar.
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Innovativ bränslecellsteknologi
som förbättrar miljöavtrycket
Med myFCs innovativa bränslecellsteknik befinner de sig i framkant av en helt ny innovativ lösning på utmaningarna med
hållbar elektrisk mobilitet och gör det möjligt för företag att differentiera sitt erbjudande gentemot sina kunder – både vad
gäller användarupplevelse och klimatavtryck.

m

yFC grundandes 2005 som
en spin-off från
KTH (Kungliga
Tekniska Höhskolan) efter 20
års forskning på bränsleceller. Bolaget är
sedan 2014 noterade på NASDAQ First
North. Michael Glantz, vd för myFC har
jobbat i bolaget sedan 2012 och varit med
och utvecklat bränslecellstekniken, ansvarat för patenten, teknikorganisationen
och applikationsutvecklingen.
–Vår innovationsresa har varit lång och
krokig. Varför jag säger krokig är för att vi
har konstant kämpat med tillgängligheten
av vätgas. Vätgas är egentligen en vanlig industrigas men tillgängligheten för
gemene man, att kunna tanka eller fylla
på vätgas har varit oerhört begränsad.
Idag växer dock infrastrukturen för vätgas
explosionsartat runt om i världen och är
ett hett ämne i medier, säger Michael.
myFC har utvecklat världens tunnaste
bränslecell LAMINA™. Den tunna, modulära och formbara bränslecellen ingår i
en hybridlösning som addresserar samexistensen med batteri. Tekniken innebär
en otrolig flexibilitet för olika applikationer, vare sig det är mindre enheter som
elcyklar eller i större applikationer, som
lagerrobotar eller last mile delivery fordon. Det är ett bränslecellssystem som
konverterar vätgas till elektrisk energi och
löser därför några av de begränsningar
litiumjonbatterier har. Michael berättar
att även den resan har varit lång, med
allt från certifieringar till tekniska utmaningar och patent men deras uthållighet,
passion och drivkraft har tagit myFC till
den framgångsrika nivån de befinner sig
på idag.

– Det har varit en lång men oerhört
lärorik resa. Resan med vårt egna bränsle
har tagit mycket energi och resurser men
nu ser vi att infrastrukturen för vätgas
expanderar alltmer och därför är frågan
om tillgång på vätgas på god väg att bli
allmänt tillgänglig. 2019 slutade vi att
utveckla vårt egna bränsle och började
istället fokusera på specifika användningsområden för våra bränsleceller,
berättar Michael.
Idag fokuserar myFC på det som enligt
Michael kommer att finnas tillgängligt
för alla i framtiden, komprimerad vätgas. Den finns idag tillgänglig i tre olika
komprimerade former: 200 bar som är
standard för industrier, 350 bar för tyngre
fordon och 700 bar för bilar.
– Vi har nyligen ingått ett samarbete
med Nilsson Energy som är ett göteborgsbaserat bolag som tillhandahåller nyckelfärdiga vätgaslösningar, vätgasgenerering
på grön och förnyelsebar energi samt lagring av vätgas som vi sedan kan använda
till våra bränsleceller. Det är ganska ironiskt att den långa resa vi har gjort med
vätgas har varit nyckeln till vår framgång
men likaså det största bekymret för oss,
förklarar Michael.
Michael berättar att det finns marknader
som har ett lägre effektbehov av själva
bränslecellen. Det kan handla om applikationer under 50 watt effekt upp till
cirka 1Kw effekt. Infralogistik är ett sådant område som innefattar lagerindustrin med automatrobotar (AMR) som
växer otroligt snabbt och Michael menar
att det kostar pengar för bolagen att ha
en robot som står still och laddar. Därför passar den branschen myFC utmärkt
då deras bränslecellsteknik och hybrid-

Michael Glantz
vd myFC

system medgör en tankning på ett fåtal
minuter istället för långa stillestånd för
batteriladdning. Tekniken ökar dessutom livslängden på batteriet vilket i sin
tur resulterar i att roboten kan användas
längre utan att batteriet behöver bytas.
–Vi tittar även på automatiserade fordon (AGV) som är något större. Det är en
miljardindustri som är enormt stor och
just nu har vi en diskussion med kunder
på en global nivå. Soft mobility är ett område där vi har tecknat avtal i somras med
en japansk kund för att leverera bränslesystem till en fullt integrerad elcykel.
Istället för att ladda cykeln i 4,5 timmar
för att få ett fullt laddat batteri kan de
med vår teknik ladda den på endast några minuter och få samma energimängd,
förklarar Michael.
myFC:s bränsleceller minskar behovet av
litiumjonbatterier vilket i sin tur påverkar
miljöavtrycket positivt.
–Vår bränslecellsteknik förlänger livslängden på ett batteri upp till fem gånger.

Samma effekt blir det på en batteridriven
applikation där batteriet slits efter ett tag.
Vår teknik balanserar upp hela systemet.
Vi minskar behovet av batterier med 80
%, vilket ökar livslängden av batteriet.
Bränslet vi använder oss av är vätgas
och vi rekommenderar att våra kunder
använder sig av en vätgas som är grön
dvs producerad på förnyelsebar energi
som vind, sol eller vatten. När du har
den kombinationen med en bränslecell,
mindre batteri och dessutom längre livslängd med förnyelsebar energi påverkar
det klimatavtrycket positivt och det kan
nog inte bli mycket grönare än så, avslutar
Michael.
Text: Isabelle Ibérer
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Innovativa sanitetslösningar
med hög kvalité
Heno har levererat innovativa och driftsäkra lösningar för duschar, tvättställ, urinaler och WC sedan 1966 och idag använder
de flesta kommuner Henos funktionella och högkvalitativa lösningar i publika miljöer. Deras senaste inriktning är Heno Care
som fokuserar på tillgänglighet och hygieniska lösningar inom sjukhus/vårdmiljöer.

N

är Anders Kronwall jobbade som säljare för Heno
1986 reste han runt bland
kommuner i Sverige med
snålspolande duschhuvuden och självstängande duschventiler.
Idag 35 år senare är han VD för Heno
som är generalagent för några av Europas ledande sanitetstillverkare. Duschlösningarna har utvecklats och förfinats över
åren och idag finns det 50 olika varianter
i diverse design för publika miljöer beroende på vad Henos kunder efterfrågar.

–Vi skräddarsyr lösningar för våra
kunder. Eftersom vi har många kunder
inom kriminalvården, polis, landsting
och rättspsyk är det särskilda duschlösningar som måste finnas på plats så
att inte någon kan skada sig. Det måste
även vara ekonomiskt, driftsäkert och
våra duschlösningarna måste framförallt
vara pålitliga och robusta. De är gjorda
för att tåla påfrestningar som den publika
miljön kräver, säger Anders.
Heno har två stora leverantörer i ryggen som kontinuerligt kommunicerar om
att spara vatten och bidra till bättre och
hållbarare lösningar men Anders menar
att det är dock viktigt att spara vatten
på en rimlig nivå annars får man inte av
schampot eller tvålen på kroppen.
– Vi kan stolt säga att vi har ett snålspolande duschhuvud som även ger komfort
och det har vi haft under de senaste 20
åren. Våra lösningar är driftsäkra och
bäst på marknaden men det behöver inte
betyda att vi är dyrast. Vi har haft det
målet från början att hitta den mest optimala lösningen för kunden oavsett var
våra produkter ska sitta och det behöver
inte alltid vara den dyraste lösningen,
förklarar Anders.

Anders Kronwall,
VD Heno

Sensorlösningar inom sjukvården
Heno Care är avdelningen i Heno-koncernen som inriktar sig på sjukhusmiljöer. De har ett nära samarbete med bland

andra Rada och Delabie som kan erbjuda
högsta standard när det kommer till hygien och funktionalitet.
–Rada har utvecklat en unik och innovativ lösning som är den enda på marknaden med en helt beröringsfri sensorblandare för tvättställ. Du behöver inte
röra blandaren och det går att få både
kallt och varmt vatten beroende på var
du placerar handen. På sjukhus är hygien och tillgängligheten viktig, allt för
att förebygga smittspridning. Rada har
varit våra huvudleverantörer sedan Heno
grundades 1966. Jag var inte riktigt med
så långt tillbaka men nästan, berättar Anders med ett leende.
Miljö och hållbarhet är något som Heno
tar mycket seriöst och som märks tydligt
genom hela deras affärsidé.
–Vi måste spara vatten, hela vårt koncept baseras på det. När det gäller internt
i företaget är vi noga med vår hållbarhetspolicy och hur vi kan förbättra miljön,
berättar Anders.
Rada i England som är dotterbolag till
Kohler USA är Henos huvudleverantör.
Där finns det 50 anställda på en avdelning
som bara fokuserar på innovation och
hur de kan utveckla produkterna. Anders
berättar att de blir inbjudna då och då för
att diskutera hur marknaden i Sverige och
Norge ser ut samt vilka krav som finns

när det gäller miljöfrågor. Idag finns det
nämligen åtskilliga krav på Henos slutprodukter från kunderna. Visionen för
Heno framöver är att fortsätta förädla sina
produkter och Heno har fått ett bra fäste i
kommunerna i Sverige där de nu levererar
till 285 av landets 290 kommuner.
– När jag började som säljare 1986 var
målet att besöka alla kommuner, som efter
varje order markerades med en färgrik
nål på en Sverige karta. Idag är kartan
helt full med nålar. Det beror på att vi
är noga med att samarbeta kontinuerligt med våra kunder och vi skräddarsyr
produkter för deras anläggningar. Något
som är vanligt på exempelvis simhallar
och andra publika miljöer är bakterien
legionella som kan uppstå om vattnet står
för länge. Därför erbjuder vi automatisk
hygienspolning som startar dagligen och
spolar en gång varje natt. Genom att spola
rent ledningen med varmt vatten håller
vi legionellan i schack och bakterien kan
inte få fäste. Våra lösningar finns verkligen överallt idag, dels för att det är hygieniskt och beröringsfritt och dels för att
vi ligger i framkant med stor kompetens
och ständig utveckling av våra lösningar,
avslutar Anders.
		
Text: Isabelle Ibérer

		
		

8			 		

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR FRÅN WENDELIN MEDIA				

ANNONS

Jan Westergren, vd
Wendelsbergs beräkningskemi

Modellering och simulering ger
effektivare forskning
Att använda modellering tillsammans med experiment är ett bra recept för att höja vetenskaplig och teknisk kunskap. Med
Wendelsbergs beräkningskemis expertis inom fysikalisk kemi och erfarenhet av olika modellerings- och simuleringstekniker vill de bidra
till att effektivisera företags forskning och utveckling, vilket i sin tur förbättrar livskvalitén för människor.

S

imuleringar kan genomföras
genom att utforska egenskaper
på allt från molekylär nivå till
processteknisk nivå. Både små
och stora system kan simuleras. I ett av simuleringsprogrammen
som Wendelsbergs beräkningskemi har
utvecklat tillsammans med ett läkemedelsbolag simuleras vägen för en läkemedelsmolekyl från munnen till tarm
till blod till metabolism eller via lungor.
– Det är viktigt för ett läkemedelsföretag att veta hur mycket läkemedel du
får i blodet. Vissa molekyler kommer ner
i tarmen eller lungorna men går inte ut

i blodet. Vanligtvis gör man djurförsök
och senare studier på människor för att
se hur mycket som finns i blodet. Men
det vi gör är att simulera vad det blir för
koncentrationer i blodet. Man sväljer ett
läkemedel och programmet räknar ut hur
lång tid det tar innan den kommer ner i
tarmen. Därefter kan vi simulera hur lång
tid det tar för tabletten att röra sig genom
tarmsystemet, över tarmväggen och sedan
ut i blodet. Så genom att kombinera fysikalisk kemi, biofarmaci och matematik
får man ett simuleringsprogram, säger
Jan Westergren, vd för Wendelsbergs beräkningskemi.
Wendelsbergs beräkningskemi grundades
2004 med den innovativa tanken om att
simuleringar, fysikalisk kemi och matematik bidrar till utveckling och forskning
i företag.
–Idag arbetar vi med företag på en
global nivå inom olika industrier som
läkemedelsindustrin, elbilsindustrin,
solenergi, hygienindustrin och stålindustrin. Vi tar oss kontinuerligt an nya
forskningsområden där vi kan bistå med
vår gedigna kunskap inom fysikalisk kemi
och matematik som ett komplement till
våra kunders detaljkunskap inom sitt
projekt/område, berättar Jan.
Termisk solkraft
Wendelsbergs simuleringar finns som ti-

digare nämnt inom många områden och
ett område som är högst aktuellt just nu
med tanke på klimatet är att producera
solenergi med hjälp av termisk solkraft.
–Principen för termisk solkraft är att
solljuset träffar speglar som kan rikta ljuset mot vattenrör där vattnet förångas
och driver en turbin. Eftersom solljuset
varierar över dagen och när solen går i
moln så behöver man kunna styra vattenmängden. Med för lite vatten kan vattenrören bli överhettade, med för mycket
vatten kan det komma vattendroppar i
turbinen. Med vår modellering tar vi fram
ekvationer för hur solenergin reflekteras
av speglar, absorberas av vattenrör och
överförs till vattnet och ångan i rören.
Utifrån modelleringen bygger man sedan
ett simuleringsprogram, berättar Jan.
När Wendelsberg har genomfört en modellering kan de skräddarsy ett simuleringsprogram för kunden. Förbättringar i
kunskap inom vetenskap och teknik kan
förbättra livskvalitén för människor i både
utvecklade länder och utvecklingsländer.
Denna kunskap är också ett viktigt verktyg för att skydda miljön och klimatet
fortsätter Jan.
–Vi engagerar oss i Västsvenska Kemioch Materialklustret. Det är en stor organisation i Västsverige som jobbar för
en fossilfri industriregion. Många bolag

inom kemiindustrin och bland annat
Chalmers är med där vilket gör att det
är en bra plattform för oss att vara med
i. Jag har jobbat med modellering och
simuleringar i 20 år och ser ett ökat intresse för detta. Vi på Wendelsberg beräkningskemi anser att simuleringar och
experiment ska gå hand i hand. Vi är inte
ute efter att ersätta experiment utan vi ser
att simuleringar kan hjälpa till när man
ska tolka experimentella resultat. Vilka
egenskaper och mekanismer ligger bakom? Simuleringar kan även vara en guide
när man ska sätta upp nya experiment.
Simuleringar är ett väldigt bra verktyg att
komplettera med, avslutar Jan.
Text: Isabelle Ibérer
www.wendelsbergskemi.se

”Simuleringar och experiment
ska gå hand i hand”
Jan Westergren,
vd Wendelsbergs beräkningskemi
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Sverige är bäst på innovation - genom
”Think-tanking” för företagsledare
CBN:s medlemmar möter Sveriges bästa - och mest insatta inspiratörer som inledningstalare och deltagare, samt de
mest professionella moderatorerna i de efterföljande diskussionerna och erfarenhetsutbytena vilket ger inspiration
och insikter och leder till förändring, ökad innovation, samarbeten och utveckling. –”När ledare för olika bolag möts
och börjar diskutera sinsemellan händer något och då vet vi att vi gör något bra för Sverige. ”

I

nnovation och innovativa företag
är något det frodas mycket av i
Sverige idag. Enligt internationella
mätningar ligger Sverige bland de
tre främsta länderna i världen på
innovation tillsammans med Sydkorea
och Israel. Ulf Kruse, Styrelseordförande och partner på Chamber Business
Networks (CBN) menar att det beror på
tre faktorer:
–Svenskar har mindre respekt för hierarkier, vi tillåter fler fel innan vi hamnar
på svarta listan och det allra viktigaste, vi
fikar. Vi fikar i alla möjliga sammanhang
och när vi fikar pratar vi och delar tankar.
Jag har varit vd och ledare för ett antal
internationella företag i allt från IT bolag,
teaterdirektör till produktbolag och vet
hur tunnelseende man kan bli när man
befinner sig mitt i verksamheten med
många medarbetare. Du glömmer lätt att
se utanför ditt bolag och bransch och missar inspirationen utifrån som gör att man
kan få både hjälp och idéer, menar Ulf.
För det är när människor med olika bakgrund och branscher träffas och utbyter
erfarenheter som det händer saker.
Professorn emeritus, Anders Liljas vid
Cambridge, fick frågan varför det laboratoriet får så många av Nobels kemipris.
Svaret var: ”..vi forskar på samma sätt
som alla andra men vi har ett jättebra
lunchrum”, och det är verkligen där det
händer, menar Ulf.
CBN drivs av att Sverige skall fortsätta
vara världens mest innovativa land. För
ett företag är det en investering att bli
medlem i ett professionellt nätverk som
CBN som utvecklar ditt ledarskap, ger
kunskap och know-how, vilket stärker
din - och företagets - konkurrenskraft.
–Vi sammanför ledare på högsta nivå
på större företag. Det är inga mellanchefer utan ledare som är vana att diskutera
strategier och fatta beslut som påverkar
många människor och stora värden. Våra

medlemmar får inspiration och tar med
nya tankar till sina ledningsgruppsmöten genom att höra hur andra branscher
som kanske ligger längre fram gör, eller
andra som sitter i samma situation men
angriper utmaningarna på ett annat sätt
än dem själva, berättar Ulf.
Rundabordsmöten
CBN har olika möten; kalenderbokade
”rundabordsmöten” som sker en gång i
månaden med ledande inspiratörer, hybridmöten - som är både fysiskt och med
deltagare via Teams samt bollningsmöten
varje onsdagsmorgon då företagsledare
inom svenskt näringsliv träffas och tar
en halvtimmes fika på Teams. CBN är
mycket av en frågeväxel och Fokusmötena
är tredje mötesformen när någon medlem
har en specifik frågeställning som berör
många, och då finns det en separat träff
just kring det ämnet.

ten finns det inga frågetecken utan vi
säger ”så här gör man!”. Det är med andra
ord tydliga ställningstaganden vilket ger
ett helt annat samtal, menar Ulf.

tiva länderna i världen men vi är inte bäst
på samarbete, där är vi inte lysande. Så
genom samarbete och erfarenhetsutbyte
blir vi ännu bättre, avslutar Ulf.

Ulf poängterar att CBNs vision är att
stötta Sveriges företag att fortsätta vara
så nyfikna som vi är.

Text: Isabelle Ibérer

–Svenskt näringsliv är pigga på förändring och vi ska utnyttja det genom att
testa, våga bryta mot normerna genom
nya metoder, nya sätt att sälja och nya sätt
att utveckla. Ja vi är ett av de mest innova-

Förutom Chamber Business Networks
driver Ulf Kruse med partners ytterligare
två nätverk CMO goes TECH med 700
marknadschefer i tio länder samt Carlssons
Community för att ha något utvecklande
att göra efter jobbet. Allt för att Sverige
skall fortsätta vara innovativt.

–

–Vi har en mycket hög nivå på talare
som ”gjort resan”, det är män och kvinnor med olika bakgrund. Det är allt från
politiker som Göran Persson, fd statsminister till koncernchefer som Kristin
Skogen Lund som driver Nordens största mediehus – Schibsted och är rankad
nr 38 i världen bland kvinnliga ledare.
Kristin kommer att tala hos oss i mars
2022. Nyligen har vi även haft Ahmed
Abdirahman som talare. Han grundade
Järvaveckan och pratar om samhällsansvar och engagemang och hur företag får
bättre utveckling genom inkludering och
integration, säger Ulf. Han fortsätter:
–Nivån på talare måste matchas med
bra moderatorer och vi har de som är
bland Sveriges bästa: Claes Elfsberg, Helena Stålnert och Maria Wetterstrand.
berättar Ulf.
Inga frågetecken!
–Vi brukar säga att vi inte skall drabbas
av ”Almedalssjukan”, där de ofta ställer
frågor istället för att våga ta ställning:
”Hur ska det gå för Sverige?” På våra mö-

Ulf Kruse

CBN

THINK-TANKING FOR BUSINESS LEADERS

700 marknadschefer i tio länder
www.cmogoestech.com

Rundabordssamtal med ledare på högsta nivå på
stora företag. www.cbn.se

När du vill ha roligt efter jobbet
www.carlssonscommunity.se

www.carlssonscommunity.se
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Gårdagens avfall blir till ny råvara
i energieffektivt kretslopp
Kemikaliehantering måste i stort sett varje industri förhålla sig till - något som ofta är både dyrt och energikrävande.
Genom att implementera Vilokans lösningar kan företagen inte bara energieffektivisera, utan även skona miljön och
omvandla farligt avfall till ny råvara.

S

edan 1987 har Vilokan revolutionerat inom miljöteknik,
vattenrening, återvinning och
energieffektivisering inom
skilda branscher såsom fordonsindustrin, medicintekniksektorn och flygindustrin. Geografiskt
främst i norra Europa, men mer och mer
även i resten av världen. Med system för
återvinning och rening av vatten, lösningsmedel och andra kemikalier, samt
processer för att energieffektivisera processindustrier, siktar de nu mot ytterligare
internationalisering. Nästa steg är ett nytt
dotterbolag i USA och en ny koncernchef
vid rodret. Ronnie Törnqvist tillträdde i
november i år och blickar med stor entusiasm framåt mot en ännu större exportmarknad.
–Vi är i en stark tillväxtfas nu, vilket är
väldigt intressant och spännande. Vilokans starkt profilerade miljöteknik ligger
i tiden och om norra Europa ligger långt
framme gällande miljötänk ser vi nu att
även stora andra delar av världen behöver
samma teknik, säger Ronnie.
Genom verksamhetens tre ben Technologies, Solutions och Fluids erbjuder
Vilokan cirkulära lösningar. Technologies upprättar tekniska lösningar för att
återvinna kemikalier och avloppsvatten så
energieffektivt som möjligt genom utrustning för slutna kretslopp till industrier.
Ett framgångskoncept som baseras på erfarenhet från flera hundra anläggningar
som levererats sedan starten.
Inom industrin används ofta kemikalier
och vatten i olika produktionsflöden. Kemikalierna spolas i många fall ut med
vattnet via avloppet till de lokala reningsverken. Nytt vatten och kemikalier måste
hela tiden tillföras för att produktionen
ska kunna hållas igång. Med Vilokans
teknik möjliggörs slutna kretslopp och
man har på många platser uppnått helt
avloppsfria industrier. Då återvinns kemikalierna och endast en försumbar mängd
vatten som dunstat i kretsloppet behöver
fyllas på.
Såväl miljön som företagen tjänar på att
återvinna vatten och kemikalier. Hotande
vattenbrist världen över gör denna lösning alltmer intressant för allt fler företag.
För trots att vatten-bristen på många håll
i världen är akut spolas 80% av världens

Vilokan ADF Solutions anläggningen på
Arlanda för rening av avisningsvätska.

Vilokans teknik på Volvo Construction
Equipments produktionsanläggning i Eskilstuna

avloppsvatten rakt ut i miljön. I takt med
att vattenbristen globalt förvärras växer
intresset för Vilokans teknik, då allt fler
företag inser att det är ohållbart när det
går att återvinna denna livsnödvändiga
resurs.
Genom produktområdet Solutions går
Vilokan in i en bransch eller ett teknikområde och tar hand om hela hanteringen
av återvinningsproblematiken. Swedavias
och Arlandas anläggning för återvinning
av avisningsvätska till flygplan (som drivs
av Vilokan ADF Solution AB) är exempel
på detta. Avisningsvätskan som återvinns
blir till ren glykol och kan användas för att
avisa flygplan igen, alternativt användas
som råvara inom annan industri, exempelvis inom färgtillverkning eller som
maringlykol till båtmotorer.
– Dessutom, att släppa ut förbrukad avisningsvätskan som utöver glykol innehåller tungmetaller med avloppsvattnet gör
att man ökar dessa tungmetallhalterna i
rötslammet från reningsverken vilket är
negativt för Svenska reningsverk som vill
använda sitt slam som gödningsmedel.
Samtidigt innebär det en stor miljövinst
att undvika att släppa ut den koldioxid

EnvoVap F-MVR, ett indunstarprogram för de stora flödena.

som bildas vid tillverkning av ny glykol,
säger Ronnie.
Under produktområdet Fluids tillverkar
Arom-dekor Kemi AB produkter som
delvis innehåller återvunna produkter
från Vilokans återvinningsanläggningar. Produkter som spolarvätska, glykol,
och diverse tvättprodukter säljs till företagskunder via Arom-dekor Kemi i
Skandinavien.
–Det som igår var avfall är idag en
potentiell råvara. Våra reningsprocesser
är också återvinningsprocesser, fastslår
Ronnie.
På sju år har Vilokan gått från försäljning
om 40 miljoner SEK till närmare en halv-

miljard i år. Företaget genomgår just nu
en omfattande internationalisering och
står inför fortsatt stark tillväxt.
–Precis som Europa är Nordamerika
väldigt drivna att minska avtrycket på
miljön från industrin. Det är ekonomiskt
fördelaktigt för våra kunder att återvinna,
bra för miljön och energieffektivt, vilket
gör att vi har den starka tillväxten. Inom
flera delar av Europa och i Nordamerika expanderar vi och förstärker nu vår
närvaro genom nya dotterbolag, avslutar
Ronnie.
Skribent: Anna Bjärenäs
www.vilokan.com
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Mai Thai, grundare Sigmastocks
Nanna Stranne, vd och grundare Sigmastocks
Foto: Nathan Carl / nathancarl.se

Världsunikt aktiesparande från Göteborg
Sigmastocks vill göra det enkelt för alla att spara i aktier. Genom att erbjuda något ingen annan kan – en aktierobot
som tar hand om aktiesparandet åt dig, försvinner flera mellanhänder, du har full kontroll över ditt sparande och du kan
exkludera de branscher du inte vill ha i din portfölj.

D

en fantastiska innovationsresan för det
framgångsrika Fintechbolaget Sigmastocks började på Chalmers i Göteborg där
Mai Thai och Nanna Stranne studerade
tillsammans. De blev bra vänner under
studietiden och efter båda tog ett sabbatsår, då Mai åkte till USA och jobbade
med marknadsföring och Nanna fortsatte
som elitidrottare i svenska konståkningslandslaget, förenades de igen på Chalmers
för att göra sin masters. Det var då båda
kände att efter examen var det dags att
starta bolag tillsammans.

stocks är en produkt som är byggd för
gemene man, eller som Nanna brukar
säga ”vi skapade en produkt för oss själva,
vår familj och våra vänner”.

Mai och Nanna utformade sitt examensarbete som sitt framtida bolag. Båda älskade
entreprenörskapet och när de undersökte
olika affärsområden kom Carl Lindberg
in i bilden som de också träffade på Chalmers. Carl har bl a varit adjungerad professor inom matematik och hade stor passion för att göra ny teknik tillgänglig för
alla som behövde spara. Carl hade även
jobbat tidigare inom finansbranschen
och ansåg att den var skev och att det
fanns stora möjligheter till förändring.
”Dreamteamet” hade bildats och 2014
grundades Sigmastocks.

Sigmastocks har haft en exponentiell
tillväxt sedan maj då de lanserade aktieroboten. Nu har de 6500 kunder på den
nya tjänsten med väldigt få avhopp.

–När vi startade Sigmastocks existerade knappt ordet Fintechbolag. Initialt
handlade vårt bolag om förvaltning med
tanken om att vi kunde få folk att förvalta
sitt eget kapital utan extra avgifter. På så
sätt kunde vi spara in massor av pengar för våra kunder. Det gick bra ganska

Förändring av finansbranschen
Sigmastocks har fått många fina utmärkelser över åren bl a för Sveriges bästa
Fintech startup 2018.
–Det är superroligt att vi får uppskattning utifrån och att det uppmärksammas
på det sättet i en annars skev bransch. Det
har varit värdefullt för oss som bolag att
få de utmärkelserna och det är en bekräftelse på att vi gör rätt saker, säger Nanna.

länge men vi insåg efter ett tag att om
vi skulle nå den stora marknaden och
gemene man som vi verkligen ville hjälpa var vi tvungna att utveckla en mer
användarvänlig produkt. Vi lämnade in
tillståndsansökan till finansinspektionen
och automatiserade allting så att vi skulle
kunna lansera den unika aktieroboten
som vi har idag, säger Nanna.
Sigmastocks aktierobot investerar dina
pengar automatiskt till en av marknadens
lägsta avgifter.
–Lägsta beloppet att börja med i Sigmastocks är 500 kronor, men de flesta
sätter in mellan 5000-20000 kronor till
en början och fyller på efter hand. På
detta sätt får de ut mer av tjänsten genom
t ex bättre riskspridning, menar Nanna.

Friheten att välja
–Som sparare hos oss kan du anpassa
ditt sparande och skapa din egna strategi.
Om du inte vill investera i exempelvis
vapen, fossila bränslen eller spel så går
det att justera och det går inte att göra
med en vanlig fond, säger Mai. Nanna
fortsätter:
–Det är en portföljförvaltningstjänst.
Den fungerar ungefär på samma sätt som
om du skulle gå till en personlig förvaltare
på banken fast det är digitalt och till en
lägre kostnad och det här är vi först ut
med att göra med aktier! Vi har inte sett
någon annan som gör det här, påpekar
Nanna. Mai inflikar:
–Det är så häftigt! att varje individ kan
logga in och få en egen portfölj. Sigma-

–Tjänsten är mycket uppskattad av
våra kunder och framöver är det fokus
på att göra Sigmastocks ännu bättre och
göra tjänsten tillgänglig för ett helt nytt
segment genom vår företagstjänst, som vi
lanserar inom en nära framtid. Även där
ser vi en stor efterfrågan, avslutar Mai.
Text: Isabelle Ibérer
		
Läs mer om Sigmastocks:
www.sigmastocks.com
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Multifunktionella fastigheter bidrar
till ett hållbart samhälle
Med sitt intresse av träbyggande och med fokus på hållbarhet siktar nu arkitektkontoret Witte Sundell på nya vägar i
klimatomställningsarbetet. I Witte Sundells arkitektur vill de blicka framåt men ändå förhålla sig lyhört och varsamt till vad
som redan finns. Just nu tittar de på hur samhället är uppbyggt och var det kan gå att omfördela eller återbruka. Hur bor
och verkar människor och hur kan kontoret som samhällsbyggare påverka?

V

i befinner oss i en omställning av klimatskäl och i vår
bransch med byggnader är
egentligen den mest hållbara byggnaden den som
inte byggs alls. Att omhänderta, anpassa
och förädla vad som redan byggts är ett
av de bästa sätten att skapa ett byggbestånd som är hållbart (miljömässigt och
ekonomiskt) samtidigt som det tillgodoser samhällets alla behov. En viktig del
i det arbetet är att samutnyttja resurser
och återbruka existerande byggnader.
Människor behöver samlas, bo närmre
varandra och värna om resurserna, och
det är där vårt arbete är extra viktigt,
menar Ludvig Witte, vd för Witte Sundell.
Projekt: Margarethaskolan

Witte Sundell bildades genom en sammanslagning av Arkitektstudio Witte och
Sundell Arkitekter år 2019. De verkar
inom tre fält; bostäder och stadsbyggnad,
samhällsfastigheter, samt ombyggnad och
fastighetsförädling. Enligt Ludvig behövs
det en förändring om hur man tänker på
utnyttjandet av byggnader över tid. Svenska kyrkan är tidigt ute och ser över alla
sina fastigheter och uppdaterar dem både
tekniskt men ändrar även sitt arbetssätt
och hur de använder sina lokaler vilket
resulterar i både bättre mötesplatser för
medborgarna och markant mindre klimatavtryck.
–Ett av våra senaste projekt är omvandling av Ängby Kyrka. Svenska Kyrkans omställningstanke drivs och är på
deras egna initiativ men de har otroligt
många fastigheter och typiskt sin verksamhet utspridd på många håll och det
är därför tydligt att de behöver få hjälp
i sin omställning. Genom arbetet kunde
församlingen göra sig av med sitt spridda
och dåligt utnyttjade fastighetsbestånd
och kommer samla sin verksamhet i en
omvandlad Ängby kyrka transformerad
till ett modernt multihus med plats för
en mängd verksamheter, samlingssalar,
körsal, konsermöjligheter med mera, säger Ludvig.
Multifunktionella skolor
Witte Sundell har arbetat länge med utveckling av läromiljöer och multifunktionella skolfastigheter och står för lång
och gedigen kompetens i kombination
med nytänkande och utveckling av nya

Projekt: Bostadshus Sirapsvägen, Foto: Johan Eldrot

Ludvig Witte, vd för Witte Sundell, Foto: Rikard Westman

metoder. Den senaste skolan som Witte Sundell har hjälpt till att utveckla är
Margarethaskolan, som är en nybyggd
grundskola i trä, i Knivsta. Skolan är
ett exempel på hur skolan som byggnad
har potential att vara en mötesplats och
gemensam byggnad för lokalsamhället.
Klassrummen är typiskt bara 30% av en
skolas ytor medan övriga ytor har potential att göras tillgängliga och användas av
fler än eleverna.
–I Margarethaskolans hjärta finns restaurangen och de kreativa Co-workytorna
samlade. Multihall, ateljéer, verkstäder,
musikstudio, kontor och mötesrum. Alla
de delar som även andra i lokalsamhället har möjlighet att bruka. Genom att

Projekt: Lobby Ängby kyrka

en annan aktör än skolan ansvarar för
de ytorna skapas en dynamik som gör
byggnaden mer mentalt tillgänglig för de
boende i området. Det är svindlande stora
ytor i sverige som inte används annat än
begränsad tid över dygnet och året. Tänk
om alla skolor kunde användas så här,
spånar Ludvig.
–Det pratas mycket i branschen om
hållbarhet och det känns verkligen som
att intresset att arbeta med frågorna finns.
Margaretha skolan är ett pilotprojekt som
konkret visar hur man kan använda en
skola som resurs och multifunktionell
fastighet. Liknande tendenser kring gemensamhetsbyggnader finns både historiskt i nya bostadsområden där bostä-

derna tex pga av höga kvm kostnader
minskas i yta och alla behov inte ryms
inom lägenheten. Tex i Vallastaden där vi
förutom bostadshus ritade ett gemensamt
utrymme på gården för sociala träffar,
odling och arbete. Att utmana sättet vi
använder byggnader på är en viktig del
framöver, olika typer av gemensamhetsbyggnader kan vara en pusselbit. Mycket
på grund av klimatomställningen men
också för att social hållbarhet och jämlikhet är byggklossar för att kunna bygga
upp ett bra samhälle, avslutar Ludvig.
		
		
Text: Isabelle Ibèrer
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Nyutvecklad, innovativ, träfiberisolering av gran och
tall för isolering av höga trähus med höga miljökrav.
Svenska Termoträ AB har efter 5 års arbete utvecklat en brandsäker träfiberisolering, Termoträ Fire Protect, med Svenskt
brandtypgodkännande 16 56 03 och med utmärkta ljudegenskaper för flervåningshus i trä.

U

tvecklingen har förts framåt sedan Svenska Termoträ
grundaren Reidar Berglund
hade idén om att utveckla
en gammal beprövad sågspånsisolerings-metod 1989. Efter 30 år
går det att fastställa principerna om hur
Termoträ fungerar i alla sammanhang beträffande fukt, utan plastfolie ersatt av en
ångbroms, brand genom både forskning/
provning och ute på isolerade byggnader
som brunnit, samt sättningar i exempelvis
väggar. Produkterna har verkligen fungerat. Det nyaste tillskottet som Svenska
Termoträ utvecklat tillsammans med
Professor Alar Just på RISE, Masonite
Beams och Grönbo är träfiberisoleringen Termoträ Fire Protect som är brandtypgodkänd och tillverkad av gran-och
tallfiber med hög isoleringsgrad, gjord
av samma hygieniska råmaterial som till
exempel blöjor.

Reidar Berglund, vd och grundare Svenska Termoträ

–Förr fanns det en oro för att träfiberisolering brinner, sjunker ihop eller
möglar. Det stämmer inte alls längre. Det
är Termoträ Fire Protect med brandtypgodkännande TG 16 56 03, ett starkt bevis
på säger Reidar Berglund, som har utvecklat, tillverkat och sålt lösullsisolering
av träfiber i snart fyrtio år.
Trähus är något som har blivit allt vanligare på den senaste tiden, och med god
motivering - de fungerar som kollager och
utsläppen av koldioxid är betydligt lägre
än för hus som är byggda i tidigare vanliga material. IVL Svenska Miljöinstitutet
har jämfört livscykelanalyser som visar
reducerad miljöpåverkan och att isolering med träfiber minskar klimatpåverkan
ytterligare enligt IVL:s rapport U6359.
–Vi är stolta över att kunna bidra med
en brandtypgodkänd produkt av granoch tallfiber med hög isoleringsgrad och
låg miljöbelastning för flervåningshus i
trä. Materialet har testats av oberoende
institut och har visat sig uppfylla och
överträffa de förväntningar som fanns
avseende brand, fukt, isoleringsegenskaperna samt sättningar i väggar. Termoträ
Fire Protect är typgodkänt i brandklasserna REI 30 – 120 för byggnadsstommar

Sveriges första åttavåningshus i trä med cellulosaisolering, St Ilian i Enköping

i8-våningshuset
trä, såsom KL-trä,
lättbalk
St. Masonite
Ilian i Enköping.
och
konstruktionsreglar.
Isoleringen
somcirkulationsvänlig cellulosaisolering tillverkat av
Ett hus isolerat med återanvändningsbar och
är
tillverkad
av svenskREI
gran
talloch
harREI 60 i bjälklag.
gran
och tall. Brandklass
90och
i vägg
bland annat använts i Sveriges första åttavåningshus
med cellulosaisolering, St
Sveriges första 8-våningshus med cellulosaisolering med en våning i betong och sju våningar
Ilian
i
Enköping,
avslutar
Reidar.
i trä och byggs industriellt
på en
fabrik i Bjurträsk, Norsjö.
Läs
mer: www.termotra.se
Det är det första
projektet
i denna region och det finns ett starkt ökande intresse för detta
byggsystem där ett unikt lägenhetsskiljande bjälklag med ljudklass A är kronan på verket.
System och montering sker under väderskydd på byggplats. Bygget inleddes i mars 2020 och
inflyttning är beräknad till början av november 2020.

Info finns på : www.gronbo.com/nyheter

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.

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 befolkning 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 riskfaktorerna för att drabbas. Kvinnor löper

generellt sett lite större risk än män att
drabbas.
Bältros drabbar antingen höger eller vänster 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 decimeterbrett 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 intervjuas, på samma nivå som förlossning
och njursten.
Beroende på den drabbades ålder kan
smärtan sitta i olika lång tid. Är man under 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 bältros. Sjukdomen kan dock delvis förebyggas om barn får vaccin mot vattkoppor, 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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Innovativa automatiserade
lagerlösningar
Kardex automatiserade lagersystem bygger i grunden på gods-till-person principen: Varorna levereras direkt till operatören i stället för att
operatören skall gå och leta efter varorna, vilket innebär en effektiv, säker och ergonomisk lagerhantering. Med de senaste lösningarna LR35,
Robomotive och Rocket Solution satsar de nu stort på helautomatisering med målet att förankra sin plats som globala marknadsledare.

G

enom sin goda förmåga
att utvecklas och erbjuda
moderna lösningar som
möter marknadens högt
ställda krav, har Kardex
varit en stabil aktör inom lagerautomation sedan 1950-talet. De befinner sig
i en expansiv bransch och det händer
mycket inom logistikvärlden just nu.
Företag behöver lösningar som kan hjälpa dem att öka sin effektivitet samtidigt
som de vill minska sina kostnader och
självklart värna om sina anställda.
Verksamheter som fortfarande använder traditionella lagerhyllor står inför
flera utmaningar. Plockarna behöver
sträcka och böja på sig för att få tag på
vissa varor, det tar lång tid att gå och
leta, plocka, kontrollera, lägga i vagnen,
sammanställa ordrar och skicka ut. Enligt Kardex behövs automation för att
hantera processen snabbare.
–Automatisering reducerar dessa moment radikalt. Genom att nyttja bygg-

har möjligheten att ge personal andra
arbetsuppgifter så att de kan gå ifrån
ett ofta väldigt monotont och krävande arbete där många får ergonomiska
besvär i längden.

nadens takhöjd optimalt, förvaras varorna på en mycket kompakt yta vilket
minskar gångtiden avsevärt. Shuttlevagnslösningar som Rocket Solution
kopplas upp mot kundens affärssystem,
hämtar lagrade lådor eller kartonger
automatiskt och skickar dem vidare i
logistikflödet på ett mycket effektivt
sätt. Vertikala Buffertmodulen LR35
levererar artiklar direkt till en ergonomisk plocköppning och laserpekare
visar exakt vilka varor som skall plockas för att minska risken för fel, säger
Anton Blidberg, Nordisk System Sales
Manager på Kardex.
Genom investeringar i modern robotteknik tar Kardex nu även sikte på helautomatiska lösningar:

Anton Blidberg

–Föreställ dig en låda som åker
och lägger sig framför lagerautomatens
öppning. En robotarm plockar begärda
artiklar och lådan med sammanställd
order åker sedan vidare, packas i en
förpackningsmaskin, etiketteras och

skickas till en lastbil. Där finns en ny
robot som lägger paketet i lastbilen.
Processen är både smidig och snabb,
förklarar Anton.
Med hjälp av Robomotive plockrobottar skapas en sömlös anslutning mellan lagerautomater och sorterings- eller
packningslinjen. Eftersom lösningen är
designad som ”add-on”, kan även existerande kunder på ett mycket enkelt sätt
uppgradera nuvarande, semiautomatiserade lösningar till helautomatiska
system. Detta är självklart en otrolig
fördel eftersom de kan effektivisera
sina processer avsevärt med minimal
påverkan på befintlig struktur.
Till följd av pandemin, märker Kardex
tydligt av att många företag har börjat
överväga automation. Vikten av att hålla
avstånd gör att man måste se över hur
personalen rör sig inne på lagret. Vare
sig man använder hel- eller semiautomatiserade lösningar, kan man med fördel minska trängsel samtidigt som man

–Vi har också många exempel på
verksamheter där 50–60% av personalen
tvingats hålla sig hemma på grund av
förkylningssymptom, säger Anton. Men
ordrarna måste ju fortfarande ut och
där ger automation en otrolig fördel.
Maskinerna kan jobba 24 timmar om
dygnet om så behövs. Och i de fall man
behöver ta in extrapersonal är upplärningsprocessen kort och snabb, det tar
endast 5–10 min att lära sig att hantera
maskinen.
Automation passar de flesta företag med
små och medelstora produkter. Kardex
har kunder i så vitt skilda branscher som
handel, elektronik, medtech, vård och
fordonsindustrin där det många gånger
finns mycket specifika krav för hantering av varorna. De samarbetar med
kunden i ett långsiktigt partnerskap för
att se vilka utmaningar som finns och
vad som kan optimeras med lagerautomation. Deras lösningar gör att man
kan börja med en mindre installation
och successivt skala upp automationen
när verksamheten växer och behoven
utvecklas.
Text: Isabelle Ibérer
Läs mer:
www.kardex.com
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Ulf Jensen, vd Ortelius

Digitala tvillingar
-fundamentala för rätt beslut
Genom att skapa en digital 360-gradersbild av företags mest centrala förmågor ger IT-bolaget Ortelius och mjukvaruplattformen
inorigo® organisationer möjligheten att förändras snabbare och mer precist än sina konkurrenter. Nu vill Ortelius göra sitt fotavtryck
globalt och hjälpa fler verksamheter att bli framgångsrika i sin digitala förändring.

P

å 1500-talet skapade kartografen Abraham Ortelius den första världsatlasen. Hans arbete prisades
för noggrannheten och
för att ha enat dåtidens
kartografer kring en kartläggningsstandard. Kartografen Ortelius skapade en
tvådimensionell papperstvilling av hela
världen. En tvilling som användes för
att utforska de områden som var blinda
på kartan.
IT-bolaget Ortelius skapades vid millennieskiftet för att hjälpa stora komplexa
organisationer att utforska möjligheter,
förstå sina outforskade områden och
öka sin effektivitet. Bolaget skapade ett
gemensamt språk för alla företeelser i
en verksamhet och alla samband dem
emellan. Språket underlättade kommunikationen mellan människor, mellan
människor och datorer, och mellan datorer. Den stora utmaningen kom när
verksamhetskartorna skulle realiseras i
ett databassystem.
–Vi letade länge, utan framgång, efter
en mjukvara som kunde klara av jobbet. Så vi beslutade oss för att utveckla
mjukvaran själva. Vi ville kunna skapa

digitala tvillingar av alla olika delar i en
verksamhet. Delarna skulle sedan gå att
koppla samman, som byggblock, till en
fungerande helhet. Förståelse för hur helheten hänger ihop är en förutsättning för
att verksamheter skall kunna byggas om
och utvecklas i allt snabbare takt. Det är
även förutsättningen för att förstå vad
som är rätt saker att göra, inte bara hur
man gör saker rätt. inorigo® blev resultatet, berättar Ulf Jensen, vd på Ortelius.
inorigo® byggdes redan från början för
att människor utan programmeringserfarenhet skulle kunna bygga avancerade
databasdrivna digitala lösningar. Och
utveckling fortsätter. För att utöka användningen av de digitala tvillingarna
har inorigo® gjort det enkelt att integrera
mot alla typer av informationssystem.
–Kostnaden och tiden för utveckling
och integration, närmar sig noll i förhållande till vad bolagen betalar idag,
säger Ulf.
Ortelius utvecklingsansträngningar har
gett resultat. 2020 rekommenderade Gartner, ledande inom IT-research och rådgivning, Ortelius som en världsledande
leverantör av digital tvilling-teknologi.

– Vi hjälper bolag att bli snabbare och
mer precisa helt enkelt. Omvärlden kräver
snabbhet och hög anpassningsförmåga
samtidigt som förändringarna ska vara
hållbara. En digital tvilling-plattform
gör det möjligt. Vi hjälper organisationer att visualisera och förstå helheten
och delarna. Utvecklingstakten blir avsevärt snabbare, och minskar risken för
investeringar i fel riktning, förklarar Ulf.
Ortelius har fokus inställt på tillväxt och
söker sig alltmer till en internationell
marknad. De har redan fått sina första
partners till inorigo® i Europa. Partners
som börjat använda tekniken på sitt sätt
och presenterar plattformen hos sina
kunder.
–Vi är även etablerade sedan ett par år
tillbaka i Boston där vi börjat skapa ett
nätverk av experter, berättar Ulf.
Ortelius vänder sig till mellanstora och
stora organisationer där komplexiteten
ofta gör sig påmind. inorigo® plattformen
fungerar i vilken bransch som helst.
–Våra kunder finns inom alla industrier, men just nu är det mest fokus på
tillverkande industri som har stora ut-

maningar med ett stort förändringstryck,
krav på transparens i hållbarhetsarbetet
och behov av differentiering, säger Ulf.
–Ett aktuellt problem just nu är produkt- och komponentförsörjning. Ett
problem som hade varit väsentlig mycket
enklare att hantera om de digitala tvillingarna hade funnits på plats, fortsätter Ulf.
Oavsett bransch så är nämligen Ortelius digitala tvillingar uppbyggda enligt
samma gemensamma språk. Det ger inte
bara respektive verksamhet en plattform
att utvecklas kring, utan plattformen ger
även möjlighet till utveckling inom och
mellan branscher. All form av integrationer av bolag, IT-system, data, kunskap
eller branscher blir så mycket enklare,
förklarar Ulf.
–Vi är övertygade om att digitala
tvillingar skulle göra företag mer konkurrenskraftiga och dessutom hållbara,
avslutar Ulf.
Text: Isabelle Ibérer
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Utveckla bostäder funktionellt
- för klimatomställningen
Arkitekten Sofia Björkdahl vann en arkitekttävling för bostäder år 2007. Sedan dess driver hon företaget Björkdahl
Englund Arkitekter med uppdrag både för den privata bostadsmarknaden och kommersiella fastighetsaktörer. Sofia
Björkdahl betonar att det är viktigt att skapa lösningar som är flexibla över tid och kan användas för många olika
funktioner, något som hon menar är viktigt för ett hållbart samhälle med minskad klimatpåverkan.

B

jörkdahl Englund Arkitekter erbjuder konsulttjänster, med fokus på bostäder.
Sedan starten 2007 har
företaget genomfört flera
hundra olika projekt, huvudsakligen i
och kring Stockholm och Mälardalen.
Kontoret har både privatpersoner och
större fastighetsägare som kunder och
arbetar med projekt, från programskrivning och skisser till bygglov samt
bygghandlingar inför produktion. Ett
intressant område är klimatomställningen och hur vi kan utforma och
anpassa bostäder och andra fastigheter.
–Vi arkitekter har stora möjligheter att påverka klimatet genom de lösningar och materialval vi gör i samråd
med exploatörer och byggherrar. Det
är väldigt spännande att vår bransch
och hela byggmarknaden alltmer ställer
om utifrån de klimatutmaningar vi har.
Inom industrin pågår mycket forskning
kring olika trämaterial som är förnybara
och återvinningsbara. Exempelvis olika
massivträsystem såsom KL-trä och andra trävaruprodukter där man använder
sig av trä som innehåller slitsar som
bildar luftfickor och därmed blir ett bra
isolerande stomsystem. Dessa nya sätt
att kunna använda trä i flerbostadshus
är ett starkt komplement till betong
som har stor negativ miljöpåverkan vid
framställningen, säger Sofia Björkdahl.
Ett viktigt område för företaget är att
arbeta med bostadens funktioner.

Byggnaden innehöll även en kyrka. Vi
bevarade de gamla fina detaljerna och
rymden som fanns i lokalerna. Till det
adderades nya volymer som skapade
tysta utrymmen inställda i det stora
rummet, säger Sofia Björkdahl. Detta
är exempel på hur generösa mått kan
ge utrymme för olika verksamheter och
göra en byggnad återanvändbar i nya
sammanhang.
Sofia Björkdahl

–Jag tycker att det är dags att våra
bostäder revideras eftersom våra liv ser
annorlunda ut nu mot vad de gjorde då
man skapade nya rum för det moderna livet på 30-talet, som kulminerade,
på 50-talet, med funktionsplaneringen
och forskningen kring bostadens utformning. Vi är tvungna att förändra
vårt sätt att leva och bo med ett större
hänsynstagande till vår miljöpåverkan.
Idag är köket och matlagningen en mer
samlande plats än tv-n. Vardagsrummet
med tv-soffan kan revideras och kanske
helt utgå. Digitala skärmar är portabla
och utvecklingen går mot än större flexibilitet vad gäller utbud, tid och plats
för våra digitala upplevelser. Behovet av
ostörda arbetsplatser i hemmet har ökat.
Köken är väl använda, kanske tvärtemot
vad man antog då man lade grunden
till vår nuvarande köksutformning. Då
hade man fokus på att köket skulle vara
en effektiv arbetsplats, där man kunde
värma halvfabricerad mat, men idag

Förskolan i Bromma

finns det många som gillar att laga mat
från grunden. I ett kök borde man inte
stå och arbeta så att man vänder ryggen
till. Istället kan, en stor och generös
arbetsbänk som man kan arbeta runt,
bjuda in andra till matlagningen, som
en del av det sociala umgänget. Det
är en lösning som vi gärna utformar,
då våra beställare är med på synsättet.
En annan detalj är utrymmet för sopsortering i bostaden. Det är ofta grovt
underdimensionerat. Vi behöver tänka
igenom alla funktioner så att det blir ett
ökat funktionellt klimatmässigt boende,
inte bara materialmässigt, menar Sofia
Björkdahl.
Ett annat viktigt område för företaget
är att arbeta med generella byggnader
och att de kan förändras över tid.
–Jag har ritat en förskola i ett tidigare församlingshus i Bromma. Det
blev fantastiska rum för verksamheten.

– Vi har en stor bredd på projekt
och kunder. Särskilt spännande är ett
flerbostadshus på en innerstadsgård i
Stockholm där vi har varit med från
början och drivit en ny detaljplan. Nu
börjar vi titta på om vi ska bygga huset helt i trä och minimera projektets
miljöpåverkan, säger Sofia Björkdahl.
Företaget Björkdahl Englund Arkitekter
är medlem i Sweden Green Building
Council. Sofia Björkdahl har utbildning
och kompetens att klassificera byggnader i enlighet med det nationella
miljöklassningssystemet. Hon är också
medlem i Sveriges Arkitekter, SAR/MSA
		

Text: Isabelle Ibérer
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GATE:01 ÄR FRAMTIDEN
Kontorshuset Gate:01 är byggt för välmående där möten främjas mellan människor från alla världens hörn. Många företag
trivs här och blandningen av olika verksamheter och nationaliteter i ett hus skapar nya intressanta möten varje dag. Det är
en känsla här som inte går förklara i ord, utan som måste upplevas på plats.

G

ate:01. En legendarisk
byggnad och kontorshus som ligger ett stenkast från Stockholms
city. Byggnaden är ett
arkitektoniskt landmärke som är beläget i världens enda
nationalstadspark, Hagaparken. Gate:01
är som en vacker oas som många kallar
för framtidens kontor och arbetssätt. Ett
eget litet samhälle som har ett ”all inclusive” koncept med allt du behöver före,
under och efter ett arbetspass. Gate:01
löser livspusslet och skapar balans mellan
arbetet och det övriga livet. Varför inte
ta ett morgonpass på gymmet eller varva
ner med yoga innan jobb eller ett snabbt
klipp hos frisören i huset (som dessutom
har blivit nominerad till Sveriges bästa
frisör fyra år i rad) medan du låter bilen
få nya vinterdäck eller full service? Varför
inte ta cykeln istället och parkera den i
Bikelabbet? Allt detta och mycket mer
finns på Gate:01. Huset ägs och förvaltas
av fastighetsbolaget Mengus och är byggt
för att främja möten mellan människor
och för att skapa närkontakt med naturen
med ett starkt fokus på hälsa och wellness.
– Vi har många arkitektintresserade på
studiebesök från hela världen, till och
med ända från Jap an, som är intresserade
av huset just för att det är tidstypiskt,
kantigt, inglasat och modernt. Gate:01
är verkligen ett coolt hus som vi köpte
2016. Vi på Mengus är förtjusta i att renovera trötta hus och göra dem piggare,
det är vår affärsmodell. Det har gått fem
år nu och Gate:01 är kanske mitt i resan,
berättar Hansi Danroth, Senior partner
på Mengus Stockholm.
Huset är byggt som en flygplats och var
ursprungligen huvudkontor för SAS men
idag huserar ett 25-tal olika bolag här.
Huset har pirer som sträcker sig ut från
den stora atriumgatan i mitten som ser
ut som smala huskroppar precis som
gater därav namnet Gate:01. Glastaket
som Mengus passade på att byta ut under pandemin medför mycket naturligt
dagsljus som strålar igenom. Mengus har
även uppdaterat all teknik, ventilation
och brandlarm.
–Det är hög klass på allt vi gör och vi
tycker det är kul att jobba med kvalitet.
Det är viktigt att titta på livscykelaspekten
utifrån ett miljöperspektiv dvs att man
behåller gamla hus, renoverar dem och
moderniserar dem istället så att de blir
miljömässigt ändamålsenliga. Den mest
innovativa och spännande lösningen var
kanske användandet av den grundvattenreservoar som ligger under huset, en

.
sk akvifer. Det är en geologisk bildning
som lagrar grundvatten som kan utvinnas
i användbara mängder. Vi köper dessutom endast vindkraft till husets elförsörjning. Miljötänket är viktigt för oss,
menar Hansi.

Vi jobbar med konstant förbättring av
Gate:01 och nyligen har vi byggt upp en
helt ny modern konferensanläggning. Det
är höga krav på det idag och många vill
ha bra mötesrum när de kommer in på
jobbet, berättar Hansi.

Gate:01 sätter välmående och hälsa i första rummet och de var först i Sverige för
ett par år sedan med att få en wellness
klassning. Där har man tittat på ljus, ljud,
träning, mat och människans miljö.

Mengus har mätt kundnöjdheten för hyresgästerna på Gate:01 och de fick högsta
omdöme. Här trivs företag som insett
att det behövs ett nytt arbetssätt för att
locka de bästa talangerna och få dem att
prestera på topp.

–Det känns fantastiskt kul! I caféet och
restaurangen som vi precis har renoverat
kan man äta hälsosam och ekologisk mat.

–Vi har lycktas få hit många bra bolag
så det är roligt och ryktet sprider sig att

det är här man ska ha sitt kontor. Det
finns 25 bolag idag i huset och vi kanske
kan ta in 5 till. Våra lediga vakanser är
från 500 kvm till 3000 kvm. Det är bra
spridning av hyresgäster från många olika
branscher, till exempel har vi Koreanska
handelskammaren här och många amerikanska bolag och ett läkemedelsföretag
från Frankrike. Detta skapar den internationella atmosfären i huset som i sin
tur främjar intressanta möten. Gate:01 är
verkligen framtidens arbetsplats, avslutar
Hansi.
Text: Isabelle Ibérer
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Det vi fokuserar på växer - i hjärnan
och i livet. Hur ett relationellt och
hjärnvänligt fokus ändrar allt.
Relationer är en central del av vår hälsa och när vi har ”ont” i dem kommer vi att må ännu sämre än vid fysisk ohälsa. Genom att öka vår
relationella hälsa når vi effekter på allt - fysisk hälsa, arbetsplatstrivsel, till och med organisationers effektivitet. Företaget Psykologi med mera
& Parkliniken arbetar med kraften i den ”lutning” mot hälsa vi alla har. Och med att hjälpa företag, yrkesverksamma, samt par och individer att
lyfta fram och facilitera relationell och hjärnvänlig hälsa. Med utgångspunkt i Interpersonell Neurobiologi (IPNB) som fokuserar på områdena
mind – relationer – hjärna och samspelet mellan dessa, stöttar Psykologi med mera & Parkliniken rörelsen mot hälsa.

V

i är gjorda för att gå mot
hälsa, säger Ingrid Almgren Sjölander, legitimerad
psykolog, grundare och vd
på Psykologi med mera &
Parkliniken. Företaget arbetar utifrån en
relationell och hjärnvänlig grund med
insatser för organisationer, ledare och
medarbetare, samt parterapi och utbildningar samt handledning för både företag
och yrkesverksamma.
Ingrid Almgren Sjölander, Jennifer
Magnusson och Sofia Djerf som jobbar
på Psykologi med mera & Parkliniken
tillsammans med samarbetspartners är
alla legitimerade psykologer och använder sig av det relationella mindset såväl
professionellt som privat. Människor
och organisationer utvecklas och växer
nämligen när meningsfull kontakt skapas.
–Vi kan med små medel öva på att
skifta vårt mindset, göra nya val och gå
mot tryggare relationer. Vi påverkar till
och med - bara genom hur vi fokuserar
vår uppmärksamhet - hur våra kopplingar
sker i hjärnan: hur reglerande nätverk
samspelar, hanterar stress, känslor och
smärta. De här kopplingarna påverkas
även av relationserfarenheter, berättar
Ingrid Almgren Sjölander. Goda relationer lugnar både smärta och stress. Och
det är aldrig för sent för trygga relationer
- hjärnan är livslångt plastisk och vi kan
alltid göra nytt.
Som en röd tråd i arbetet ligger det anknytningsbaserade common factors-fäl-

Ingrid Almgren Sjölander
grundare och vd

och hjärnvänlig parterapi där mycket av
arbetet görs i rummet tillsammans med
parterapeuten. Vi övar konkret nya banor
i hjärnan, hittar nya sätt att kommunicera
och besöka varandras “världar” istället för
att bara diskutera dem. Vårt fokus är att
skapa kontakt och att hjälpa paret göra
andra val när de saknar kontakt, berättar
Jennifer Magnusson. Läs gärna mer på
parkliniken.se
Sofia berättar vidare om att det i arbetet
med par ingår skapande av handfasta bilder av det de vill få mer av i relationen
och att denna längtan är djupt kopplad
till vår mänskliga essens.
F.v Ingrid Almgren Sjölander, Sofia Djerf, Jennifer Magnusson

tet Interpersonell Neurobiologi. Här
definieras hälsa som ett samspel mellan
områdena mind-relationer-hjärna/kropp.
När någon av dessa delar inte samspelar
uppstår stress hos oss.
Neuroledarskap ökar allt som är bra även lönsamheten
Psykologi med mera & Parkliniken arbetar även med att utveckla ledare mot att
bli mer hjärnvänliga, emotionellt trygga
och relationella och därmed skapa ett
arbetsklimat där både medarbetare och
deras arbetsuppgifter får bästa växtmöjligheter.
Relationellt baserade insatser med fokus
på hur neuroledarskap kan utveckla ledare ökar inte bara arbetstrivsel utan ökar
även lönsamheten i verksamheten. Vi vet
att en relationellt och emotionellt trygg
ledare kan öka lönsamheten med upp till
20% på sin avdelning, det visar hårddata
från forskning. Det är även jättespännande att se de snabba positiva effekterna i en
arbetsgrupp av att ledare utvecklar de sex
facetterna i neuroledarskap. Människor
som är trygga blir kreativa och kan utvecklas tillsammans, säger Sofia Djerf.
Relationell parterapi ger
snöbollseffekter
Vi människor, som andra däggdjur, föds
neurobiologiskt redo för - och i behov
av - kontakt med andra. Under ett liv

där vi inte alltid möts av kontakt kan vi
behöva ta på olika “överlevnadskostymer”
istället för att leva fullt ut i vår mänskliga
livskraft.
Att leva i en svår relation med dessa snäva
“kostymer” är smärtsamt och stressande
för oss – det är en form av ohälsa som
påverkar oss väldigt mycket. En anknytningsbaserad och relationell parterapi
innebär mycket mer än bara en positiv
transformation i parrelationen. Det ger
synergier i hela livet och vår hälsa att
arbeta med sin relation - goda relationer
omkring oss i nutid kan lindra smärta,
stress och oro. Och ge oss trygghet - även
om vi inte haft detta från start.
Psykologi med mera & Parkliniken erbjuder en form av intensiv parterapi där
paret ses med en kunnig parterapeut
under två heldagar. Perfekt för par som
kanske reser in eller vill ge sin relation
samlad fokus och en rejäl energiboost.
Pararbetet kan även delas upp på flera
tillfällen över tid. Vissa par väljer att
återkomma flera gånger, medan många
par känner sig färdiga och fulla av både
verktyg och nytt mindset efter två intensiv-pardagar.
–I pararbetet utgår vi från Encounter
centered Couples Therapy (EcCT) som
är utvecklad av parterapeuten Hedy Schleifer. En kondenserad form av relationell

– Det blir en snöbollseffekt. När vi väl
har kommit i kontakt med vår längtan och
mänskliga essens så ser vi den så mycket
lättare, menar Ingrid Almgren Sjölander.
För det vi fokuserar på växer - i hjärnan,
relationen och i livet.
Enligt Sofia, Ingrid och Jennifer är fördelarna med att genomgå relationell
parterapi massiva. Klimatet som ett par
skapar, för sin familj och sig själva, kan
helt skifta. Barn kan frodas i en miljö där
relationerna är hälsosamma.
–När fler och fler människor arbetar med att skapa trygga relationer och
kontakt med varandra ger det positiva
effekter på fler livsområden. Vår önskan
är att fler får tillgång till kraften som finns
i lutningen mot hälsa och påverkansmöjligheterna vi har i våra relationer - både
privat och på arbetsplatsen, avslutar Ingrid Almgren Sjölander.
Text: Isabelle Ibérer
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Vi skapar framgångsrika
arbetsplatser
Konsultbolaget AGERA ADVISER HR är en affärsstrategisk och engagerad leverantör med expertkompetens av allt inom HR och organisation.

De drivs av att göra skillnad hos sina kunder genom att skapa rätt förutsättningar för ledare och medarbetare i en välmående, lyhörd och tydlig
organisation med engagerade chefer som agerar!

G

rundaren Ulrika Strandsten har lång erfarenhet
av att bistå kunder och
organisationer med deras
verksamhetsutveckling där
fokus ligger på organisationsutveckling,
ledarskap och HR-frågor. 2017 diagnostiserades Ulrika med den neurologiska
sjukdomen ME vilket innebar att hon inte
längre kunde arbeta som konsult. Men
hon ville få användning av sin gedigna
kompetens på ett eller annat sätt.
– Jag satte upp en affärsplan för ett
konsultbolag som skapar de allra bästa
förutsättningarna för både kund och konsult. Jag ville verkligen göra skillnad och
därför startades AGERA ADVISER HR.
Tidigare i min karriär har jag ofta sett
luckor mellan konsultbolag, konsult och
kund. Nu fick jag möjlighet att fortsätta
med min passion och bidra till att våra
kunders medarbetare, chefer, ledning och
HR ska kunna nå sin fulla potential, berättar Ulrika. Uppbyggnaden av AGERA
gick med raketfart. Från 2018–2019 ökade
bolaget sin omsättning med 1000 % och
gick från 1 miljon till nästan 10 miljoner.
Som för de flesta konsultbolag var det
tufft när pandemin bröt ut, men genom
att anpassa sig och skapa nya möjligheter
kunde AGERA fortsätta att växa med nya
kunder, medarbetare och konsulter. 2021
är omsättningen återigen på 10 miljoner
och de ser fram emot en spännande utvecklingsresa med fortsatt tillväxt 2022.
– Vi har kunder i många storlekar och
branscher, från mindre startups till stora
globala bolag. Vi är otroligt duktiga på
organisationsutveckling och förändringsledning. I ett av våra sex affärsområden,
AGERA AKADEMIN, håller vi företagsanpassade utbildningar och program riktat mot chefer, ledningsgrupper och HR.
AGERA gör allt från ax till limpa. Från
nulägesanalysen till att tillföra den arbetsrättsrättsliga kompetensen. Vi ser över
organisationsdesignen, förhandlar in den
nya organisationen, implementerar och
följer upp. Vi är våra kunders affärsnära
HR-partner som agerar och levererar,
förklarar Ulrika.
– Vi slutar aldrig tänka på nya innovativa sätt. När vi utför interimsuppdrag som

Ulrika Strandsten
VD & Grundare

pågår längre än sex månader så utför vi
alltid en kostnadsfri HR Audit. Det är en
genomlysning av kundens HR-funktion
i ett företag, sett ur ett organisatoriskt
perspektiv. Vi agerar då som en partner tillsammans med kunden och gör
en komplett nulägesanalys som belyser
det positiva samt de risker vi ser. Vi kan
se varningsflaggor samt föreslå viktiga
prioriteringar och det har varit otroligt
uppskattat, berättar Ulrika.
AGERA har även en innovativ tjänst som

heter HR TIMBANK. Det är ett effektivt,
personligt och flexibelt HR-stöd på avrop
som ger avlastning och vägledning i personal- och organisationsfrågor. Det är en
typ av interimslösning som innebär att
kunden alltid har en personlig HR Adviser att tillgå. Tjänsten utförs både på plats
och distans, används när du behöver det
och kan fyllas på närsomhelst under året.
–Alla våra konsulter har en bred
HR-kompetens och olika specialistinriktningar. Våra seniora HR Advisers har

affärsstrategisk tyngd och ett rådgivande
förhållningssätt. Vi tror på att alla kan
briljera – bara rätt förutsättningar finns,
avslutar Ulrika.
Text: Isabelle Ibérer

Läs mer om AGERA:
www.agerahr.se

AGERA
ADVISER HR
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Resor med SkönaSydafrika
blir ett minne för livet
Reseföretaget
SkönaSydafrika är
företaget med det
lilla extra som hjälper
dig att planera din
drömresa till landet
på södra jordklotet
där det finns allt för
att tillfredsställa ens
sinnen, och framförallt
är det prisvärt.

D

et går inte att undgå den
glada och positiva energin som strålar igenom
skärmen när jag träffar
Lynette och Ronny Stenfeldt från reseföretaget SkönaSydafrika
på Teams. De befinner sig i sin semesterbostad i staden Strand, ca tre mil öster om Kapstaden. De har en fantastisk
glädje som smittar av sig. Varför är de
så glada? Jo för att de bor tillsammans i
Sydafrika och lever sin dröm efter att ha
blivit uppsagda från ett stort energibolag
i Sverige för fem år sedan där de jobbat i
18 år. Lynette inom HR och Ronny som
instruktör. Tillsammans beslöt de sig för
att hjälpa nyfikna resenärer från Sverige
med att organisera resor till Sydafrika.
SkönaSydafrika är företaget med ”det lilla extra” och enligt Lynette och Ronny
blir det verkligen en speciell och härlig
upplevelse för deras resande, ”ett minne
för livet”.
–Vi känner till Sydafrika jättebra eftersom jag är född här och kommer ifrån

är alltid något som växer eller blommar.
Vi är duktiga på trädgårdar men vi kan
inte alla de latinska namnen, men det får
vi hjälp med, förklarar Ronny.
Lynette och Ronny är nere i Sydafrika
mellan oktober till april. Högsäsongen
för att resa till Sydafrika är just då men
Lynette och Ronny rekommenderar inte
svenskar att boka under jullovet.

byn Koringberg som ligger i hjärtat av
Swartland, ca 12 mil nordväst om Kapstaden. Ronny har bott här tidigare i många
år (men är en riktig skåning från Helsingborg) vilket innebär att vi har byggt
upp ett stort nätverk. Vi är experter på
Sydafrika. Vi kan språket, organiserar
allting själva och vi undersöker alltid våra
boende och utflykter innan vi bokar in
dem för alla våra resenärer, säger Lynette.
Ronny tillägger :
–Dels är det ett krav där våra gäster
bor samt att de åker med oss på utflykt
till ställen som vi själva har varit på, då
kommer det från hjärtat. Det känns tryggt
för alla parter, säger Ronny.
SkönaSydafrika erbjuder även små gruppresor på max 8 personer och skräddarsyr
eller stöttar upp vid behov.

Lynette och Ronny Stenfeldt

–Det är vår stora styrka. Vi erbjuder
inte bara klassificerade turistmål utan vi
tar våra resenärer till små smultronställen
som bara vi vet om och det nämner vi
oftast inte när de bokar utan det kommer
som en överraskning, det är därför vi kallar oss för ”företaget med det lilla extra”.
Svenskar får möjligheten att lära känna

ett autentiskt Sydafrika med invånarnas
kultur. Varje person måste få den lilla
autentiska upplevelsen. Jag brukar säga att
”om du tycker om rödvin och jag tycker
om vitt vin så måste du få den upplevelsen
också” och det är det vi strävar efter att
göra, säger Lynette.
Sydafrika erbjuder något för alla. Det
spelar ingen roll om du är soldyrkare,
adrenalinälskare, golffantast, djurfantast,
shoppingälskare, gourmand, vinälskare,
valskådare, kulturist eller historieintresserad. Här kan du åka på safari, solsemester, besöka botaniska trädgårdar, bocka
av ”the big five” på din bucket list, åka
på vingolfsemester eller trädgårdsresor.
Människorna är väldigt öppna och vänliga, spontana och hjälper till med det
mesta. Det är ett mycket socialt samhälle
och inbjuder verkligen till öppenhet säger
Ronny. Han fortsätter:
–Sydafrika har så mycket att erbjuda
men samtidigt är det ett oerhört prisvärt
land. Det är helt otroligt hur billigt det är
här men det är en stor faktor och är unikt
för det här landet. Vi älskar även trädgårdar, speciellt botaniska trädgårdar. Det
är ett medelhavsklimat här nere och det

–Det är ett stort sommarlov här då. Det
är långa köer och du kan få vänta i flera
timmar. Därför är det bättre att boka lite
senare på vintern/våren och vi försöker
då guida våra resenärer i rätt riktning,
säger, Lynette.
Lynette tycker det känns skönt att få jobba
med människor eftersom hon har jobbat
med HR hela livet och Ronny har varit
instruktör i 20 år så de har hela tiden
varit i sociala sammanhang.
–Vi vill vara hjälpsamma, det är det vi
brinner för och att resan som vi anordnar ska vara ett av de finaste minnena i
livet som resenärerna kommer att få om
de åker med oss, säger Ronny. Lynette
fortsätter:
–Turistsektorn är stort och viktigt här
för att alla sydafrikaner måste jobba. Det
finns inget socialsystem och många jobb
har försvunnit genom pandemin och därför känns det extra bra i hjärtat att man
även kan bidra till någon annans lycka
eller mat på bordet, avslutar Lynette.
//Text: Isabelle Ibérer

Läs mer:
skonasydafrika.se

		

BERGSKLÄTTRARE
Bältros kan du få ändå

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

GSK, 08-638 93 00 | NP-SE-SGX-ADVT-200001, 202005

DET FINNS VACCIN

Läs mer om bältrosvaccin
och behandling

Kontakta en vaccinationsmottagning för mer information
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Parlametric har knäckt koden:
därför väljer fler och fler deras banbrytande kundtjänstanalys
”Parlametric har den enda lösningen för kundtjänstanalys som faktiskt skapar värde”.

F.v främst: Maria Blom- analytiker,
Unn Hedin- analytiker, Diana Feilhauer- analytiker, Kim Johansson-UX researcher, Thomas Strandberg- VD och PhD.

A

lla företag med kundtjänst bör även se till att
analysera den – vare sig
den består av telefonsamtal, e-mail, chat, eller en kombo av dessa.
Kundtjänsten är en guldgruva av insikter,
där företagens egna kunder kontinuerligt
hör av sig med feedback kopplat till företagets produkter, tjänster och service.
Genom att förstå vad alla dessa interaktioner består av kan man hitta insikter
om vad kunderna hör av sig om, vad som
skapar mest frustration, vilka produkter som efterfrågas etc. Detta är i sig en
betydligt mer äkta och värdeskapande
insiktskälla jämfört med enkäter, NPS
eller andra typer av kundmått.
–Majoriteten av dagens system för
kundtjänstanalys bygger på att företagen licensierar en mjukvara och själva
analyserar alla dessa interaktioner som
strömmar in. Men detta är en metod
som vi på Parlametric tydligt upplever
att fler och fler vill bort från. Dels är det
väldigt kostsamt då företagen behöver
allokera personal och resurser, kanske
ett helt team, samt köpa in licenser och
tilläggstjänster. Men än värre, bortsett
från den höga kostnaden, är att de mjukvaror som finns ute på marknaden idag
ger väldigt trubbig och oanvändbar analys. Det betyder i praktiken att företagen
investerar betydande i något som de ändå
inte har någon större nytta av. Visst, dessa
mjukvaror kan ge en hint att något är på
ett visst sätt, men den där djupare förståelsen för varför det är på det sättet
och vilka konkreta strategiska åtgärder
som bör sättas in saknas. SaaS-lösningar
funkar perfekt inom många segment, men
kundtjänstanalys är inte ett av dem, vilket nu fler och fler företag – både större
och mindre – börjar inse, säger Thomas
Strandberg, PhD och vd för Parlametric.

Propel - en modell som bygger på det
unika hos varje företag
–Vi på Parlametric gör helt tvärt om.
Vi har respekt för att språk och mänskligt
beteende är något oerhört komplext. Därmed kan analys av detta inte förpackas i
en one-size-fits-all mjukvarulösning, och
det är inget som affärsanalytiker utan
expertis på just dessa områden ska behöva
ta sig an. Av samma anledning som du
inte ringer en rörmokare för att hyra en
verktygslåda och åtgärda läckan själv, bör
analys av språk utföras av experter på
språkanalys. Det är svårt att få en AI att
förstå något så komplex och kontextberoende som språk. Detta är anledningen
till att de flesta mjukvaror och lösningar
är så begränsade. Propel, som vår produkt
för kundtjänstanalys heter, innebär att
vi går in som en partner hos företagen
och tar hand om hela kundtjänstanalysen.
Partnerskapet är behovscentrerat och vi
jobbar nära våra kunder för att de ska få
ut max av vårt samarbete, där fokus ligger på att leverera data och kundinsikter
de faktiskt kan använda i sin affärsutveckling. Affärsmodellen är enkel, och
genom API-baserad integrering kommer
vi snabbt och smärtfritt igång och kan
börja leverera. Leveransen i sig består
både av livedata samt fördjupningar, berättar Thomas.
Analytikerteamet – hjärtat i Parlametric
Parlametric är ett företag från Lund som
bygger på forskning i språk- och kognitionsvetenskap, och deras analysteam
består av lingvister, beteendevetare, och
kognitionsforskare. Parlametrics egenutvecklade mjukvara som deras analytiker
arbetar i bygger på analysmodeller anpassade efter industrin som varje kund verkar inom samt deras egna unika idiolekt.
Dessa två faktorer gör att Parlametric kan

erbjuda betydligt bättre och framför allt
djupare analyser, och eftersom de jobbar
nära deras kunder och lyssnar in deras
behov så anpassas leveransen efter vad
de faktiskt vill ha.
Från små till stora – Parlametric passar
alla typer av organisationer
–Vi jobbar både mot B2B och B2C.
För marknads- och kundtjänstanalys är
så klart majoriteten av våra kunder B2C
(även om vi också har B2B inom dessa
nischer), medan Needle, som vår produkt
för smarta microsurveys heter, används
av ungefär hälften B2B och hälften B2C.
Vi har en bred portfölj av produkter, men
inom kundtjänstanalys har vi kunder
inom exempelvis energisektorn, telecom,
e-handel och försäkring – dvs kunder
med många egna slutkunder och stora
mängder kundtjänstinteraktioner. För
våra produkter inom marknads-, målgrupps-, eller medarbetarundersökningar
jobbar vi förutom med företag även med
städer, forskare, myndigheter och intresseorganisationer. Även om syftet ibland
varierar så handlar det ju i slutändan om
att förstå en målgrupp, hur de effektivast
kan nås, vad de drivs av, och hur informationen kan användas för att optimera
verksamheten och fatta strategiska beslut,
menar Thomas.
Växter i takt med att företag får upp
ögonen
Parlametric växer i dagsläget på bra, och
deras orderbok har ökat med över 1000%
i år, och då ser dem ändå 2022 som deras
stora genombrottsår.
–Vi är ju fortfarande okända inom de
flesta nischer, och vi jobbar aktivt för att
öka kännedomen om oss vilket på sikt
även kommer driva affärer. Vi är just nu

25 anställda, kommer vara ca 30 efter
årsskiftet, och siktar på att vara runt 50
innan vi stänger 2022. Vi planerar att
bredda oss till fler marknader, och satsa
mer i Europa och UK, men också våra
nordiska grannländer – just nu har vi
mest affärer i Sverige, men det är något
vi kommer ändra på, säger Thomas.
Vision – marknadsledare inom narrativ
analys
Parlametrics vision är att bli marknadsledande inom segmentet narrativ analys,
dvs djup förståelse av språkdata. Detta
kan vara allt från kundtjänstinteraktioner
till surr på forum och sociala medier,
men de har även skapat en helt ny typ av
enkäter som bygger helt på öppna frågor,
och har en del hårdvaruprodukter för
insamling och analys av tal.
–Efter dialog med våra kunder vet vi att
vi har det mest spännande och användbara upplägget och den mest kompetenta
tekniken, så nu handlar allting om att
fortsätta komma igång med spännande
kundprojekt, avslutar Thomas.

Gå gärna in och läs mer om
oss på www.parlametric.com
eller följ oss på LinkedIn eller
andra sociala medier för att
ta del av nyheter.
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Innovativa och klimatsmarta
idéer uppstår i The Hive
VINCI Energies är en av de större aktörerna inom områdena infrastruktur, industri, IT och tjänstesektorn. Med visionen och
viljan att förändra världen genom digital transformation och energiomställning har de bildat det innovativa projektet The Hive
som är ett lysande exempel på hur de uppfyller sin vision.

G

enom att jobba uthålligt
med digitalisering och innovation ser vi bra möjligheter att göra skillnad på
riktigt. Vi vill bidra till att
sänka vår koldioxidpåverkan och hitta
smarta lösningar för byta ut gamla fossila energikällor till klimatsmarta och
bra energikällor, säger Anders Harling,
grundare av The Hive på VINCI Energies.

få motsvarande riskkapital för att starta
ett bolag eller ett affärsområde för att
driva idéen och testa den på marknaden.
– VINCI Energies har ett stort fokus
på innovation och the Hive är också ett
bevis på att vi är innovativa och håller på
med innovation på ett strukturerat sätt. Vi
har en plats, vi har en process, en färdig
digital plattform samt budget och medel
för att stötta det här. Just nu finns det
tre andra innovationscenter inom VINCI
Energies. De finns i Frankfurt, Paris samt
i Belo, Brasilien. The Hive i Sverige är
det fjärde centret, men är det enda som
har fullt fokus på hållbara innovationer,
berättar Anders.

Anders berättar att VINCI-gruppen har
satt som mål att till år 2030 ha sänkt
gruppens koldioxidpåverkan med 40 %
och de ska vara ett helt klimatneutralt
företag år 2050.
–Vi ska göra vårt allra bästa. Om vi,
tillsammans med våra 225 000 anställda, kunder och partners tillsammans kan
kämpa för att sänka vår koldioxidpåverkan så har vi gjort en del iallafall, menar
Anders

Läs mer om VINCI Energies:

https://www.vinci-energies.se/sv/

Anders förklarar att målet med
idéworkshops och innovationslabb är att
hitta projekt som VINCI Energies direkt
kan starta ute hos kunderna. Eller så kanske idéen är tillräckligt bra för att kunna
bli ett företag och då finns det även möjligheter för för VINCI Energies-gruppen
att jobba med interna startups. Det finns
fonder som man kan ansöka om för att
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–Allting är digitalt än så länge men jag
längtar efter att få den fysiska upplevelsen
för det är en plats där vi vill att inspiration
och energi ska flöda! Det här är en plats
där målet är att våra anställda, partners,

kunder och studenter ska kunna mötas
för att inspireras samt både skapa och
utveckla idéer.

OD

3D-printade installationer från återvunnen plast. VINCI Energies invigde The
Hive digitalt den 25 november 2020 men
på grund av restriktionerna har de hittills haft få besökare. Något de hoppas
kommer att ändras när samhället öppnar
upp igen.

INN

The Hive byggdes under 2020 och hela
byggnationen är klimatneutral. Klimatvänliga material som plywood har använts
och de har jobbat med hampamattor och

Text: Isabelle Ibérer

O

–Vi har tagit fram en metodik för hur
vi kan ta vara på alla resurser i företaget
kring temat: hur kan vi vara med och göra
vår värld bättre? Det är den ena delen av
The Hive. Den andra delen är att vi har
byggt ett innovationscenter i Stockholm
som man kan besöka. Det är en utställning av miljösmarta lösningar som vi
redan har implementerat i gruppen. Ett
projekt som vi och partners driver i Visby
är en 1,6 km elektrisk vägsträcka där man
kan ladda sin bil eller lastbil bara genom
att köra på motorvägen. Ett annat projekt
som kan ses i The Hive är stora laddstolpar som vi har installerat i hamnar. De
förhindrar att fartyg är igång med dieselmotorer i hamn som annars leder till
mycket Co2-utsläpp. I laddstolparna går
det att koppla in en stor elkabel och låta
båtarna gå på el istället, berättar Anders.

–The Hive är en bikupa och bin påminner oss alla om att naturen är väldigt
ömtålig. Vi ser att bin dör ut på grund
av luftföroreningar och vi vet också att
bin är experter på att samarbeta för att
bygga en bikupa. Man måste samarbeta
och det passar bra hur vi tänkte kring
detta konceptet att vi ska samarbeta för
att hitta nya eller utveckla andra idéer.
Det är ”innovations for good” och ”good”
i det här konceptet är ”good for the planet” men också ”good for business”. Jag
tror att allt hänger ihop och kan vi göra
affärer som är klimatsmarta så blir alla
vinnare, avslutar Anders.

Anders Harling
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The Hive är ett initiativ som gör det lättare för våra självständiga affärsenheter
och varumärken att samarbeta med varandra kring specifika frågor inom miljö,
energi och digitalisering. En del av The
Hive går ut på att kunna sammanföra en
kund med t ex en ingenjör, en IT tekniker
och en elektriker för att kunna ta del av
deras idéer och tankar på ett strukturerat sätt.

När VINCI Energies startade idéen hade
de en tävling bland alla anställda om vad
projektet skulle heta. De fick in många
förslag men det landade på namnet: ”The
Hive , innovations for good”.
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Wolt löser alla dina problem
i vardagen
Tänk er en app som fungerar precis som ett köpcentrum där det går att beställa från detaljhandel, bagerier, restauranger
eller dagligvaror till hemmet online och som dessutom har leverans på endast 15-30 minuter. Det är en verklighet genom
Wolt som gör det otroligt enkelt för användare att upptäcka och få det de vill ha. Snabbt, tillförlitligt och prisvärt.

W

olt är ett techbolag som
grundades 2015 i Finland
med den initiella idéen
om en app som gjorde det
smidigare att beställa kaffe från caféer.
Det blev en stor succé och Wolt expanderade snabbt till att omfatta restauranger
för hungriga användare med god mat för
antingen upphämtning eller hemleverans
av Wolts kurirpartners. 2016 lanserades
Wolt som en fullfjädrad matleveransplattform även i Sverige.
–När vi lanserade Wolt i Sverige hade vi
en tydlig vision av vad vi ville uppnå och
vilken tjänst vi ville förmedla. Grundarna
av Wolt har en bakgrund som systemutvecklare eller programutvecklare och det
har alltid varit produkten dvs appen som
har dikterat vägen framåt. Den tekniska
utvecklingen är det som är vårt DNA och
har satt ramarna för den expansiva innovationsresa som Wolt har gjort, berättar
Carl Zetterqvist, vd för Wolt Sverige.
Kärnan för Wolts affärsidé är att skapa
ny infrastruktur i samhället. Carl menar
att Wolts infrastruktur och logistik skulle
kunna fungera lika bra i Allingsås som
i Tokyo. Wolt agerar nämligen som en
brygga mellan restauranger och återförsäljare som vill tillverka och sälja mat
samt andra produkter, kurirer som vill
tjäna pengar genom att leverera dessa
produkter och kunder som vill frigöra tid
och kraft för att fokusera på de viktigare
sakerna i livet.
2015 fick Wolt även en Customer Choice
Award av Apple på grund av deras unika
användarupplevelse och algoritm som

projekt för att främja miljön, integration
och hållbarheten i samhället.

Carl Zetterqvist,
vd Wolt Sverige

ger snabba leveranser i kombination med
hög effektivitet.
–Det ska gå snabbt att få maten levererad och vi ska ha ett bra utbud. Vi siktar
på att du som kund ska ha svar på 30
sekunder i snitt 365 dagar om året. Det
ska vara en omedelbar återkoppling, en
fantastisk tjänst med kunden i centrum
och det tankesättet genomsyras i allt vi
gör. Vi tror att det är en bidragande orsak till att vi har kunnat växa så snabbt,
menar Carl.

Wolt Market

Idag finns Wolt på en global marknad
i 23 länder och 15 städer i Sverige. Det
senaste innovativa konceptet som Wolt
utvecklat är Wolt Market som består av
sk ”dark stores”. Det finns redan 14 Wolt
Market butiker runt om i världen och
den första öppnades i Finland förra året.

–Wolt Market säljer livsmedel och hushållsprodukter men det är en butik som
man bara kan handla från via appen, det
går inte att gå in i butiken fysiskt och
handla. Kunderna kan beställa livsmedel
direkt via Wolt och få leverans på endast
15 minuter, säger Ylwa Pettersson,kommunikationschef för Wolt Sverige. Carl
fortsätter:
–Wolt Market är en del av vår vision att
appen ska fungera som ett köpcentrum.
Oftast finns det foodcourts och livsmedel
längst ner och sedan andra produkter och
varor som säljs längre upp. Det är det som
är tanken med vår app, att det ska kunna
innehålla produkter för egentligen alla
situationer som du har i vardagen, med
andra ord utvecklar vi en ”everyday app”,
berättar Carl.
Wolt jobbar även kontinuerligt med olika

–Vi klimatkompenserar våra leveranser
fullt ut där vi investerar i olika projekt
runt om i världen för att motarbeta koldioxidutsläpp. Globalt har vi koldioxidkompenserat för över 50 miljoner leveranser.
Det är ett stort arbete och det fortsätter vi
att jobba med framöver. Det andra området är att vi vill verka lokalt och göra våra
städer bättre ställen att bo på. Där har vi
samarbetat med Håll Sverige Rent. Det
tredje har att göra med social integration,
en modell som vi kallar för Woltmodellen. Vi vill hjälpa våra anställda att ta
sig vidare in på arbetsmarknaden, därför
erbjuder vi yrkesmentorskapsprogram
via Nema Problema och språkkurser via
Lingio till våra kurirpartners. Vi har inga
utbildningskrav, språkkrav eller tidigare
erfarenhetskrav, utan hos oss är det behovet som styr, berättar Ylwa.
–Vi var 450 anställda 2019 och idag är vi
fler än 4000. Den här branschen är väldigt
ung och vi forsätter att ha höga målsättningar, både för bolaget globalt men även
för Sverige. Vi berör så många delar av
samhället och skapar värde genom jobb
men också att vi bidrar med ytterligare
försäljning till restaurangbranschen samt
hjälper familjer med livspusslet. Förhoppningsvis får vi ännu fler beröringspunkter
i samhället framöver och kan påverka på
en ännu högre nivå, avslutar Carl.
Text: Isabelle Ibérer

www.wolt.com

