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Torque Engineering
- En arbetsplats för medarbetarna
Torque Engineering har lång och bred erfarenhet av både nationella och internationella konsultuppdrag inom framför allt
fordonssektorn. Med ett stort fokus på medarbetarna som är den mest värdefullaste tillgången i företaget tillsammans
med professionalism, engagemang och transparens erbjuder konsultbolaget Torque Engineering lösningar och konsulter
som underlättar produktutveckling och försäljning.

N

är Napoleon Rydberg startade Torque Engineering
2013 var det inte bara för
att erbjuda sina konsulttjänster. Han kände även
att det var ett kall för att reformera livet för den anställde. Efter att han själv
arbetat många år som anställd konsult
upplevde sig Napoleon väldigt låst. I efterhand förstod han att denna känslan
hade sitt ursprung i att någon annan bestämde över hans tid. Han trivdes bra på
jobbet men ekorrhjulet snurrade bara på.
I och med starten av Torque Engineering
så skapades en lite mer flexibel vardag,
och idag består bolaget av 17 fantastiska
medarbetare.
–Jag såg att det fanns ett tomrum i
konsultbranschen som jag ville vara med
att fylla. Det som triggade mig först
och främst var möjligheten att hjälpa
andra människor, då jag genuint vill se
människor växa och utvecklas. Det ger
mig en inre tillfredsställelse. Många konsultchefer är även säljare och arbetar i
bolag där fokuset ligger på ekonomin, i
stället för medarbetarna, jag tror detta är
något som behöver ändras globalt, dvs.
att istället för fokusera på kvartalsrapporter så ser man på bolaget ur ett 20-års
perspektiv. Jag såg en tydlig obalans som
jag ville vara med och ändra. Som ledare föredrar jag att sätta människan före
vinsten i bolaget. Givetvis skall bolaget
gå med vinst på lång sikt men jag tycker
att balansen jämte en medarbetares tid
saknas, säger Napoleon.
Napoleon ville skapa en arbetsplats där
medarbetarna stod i centrum, och det
har han gjort. På Torque gör man sitt
yttersta för att medarbetarna får uppdrag
som genuint intresserar och utvecklar
dem, vilket resulterar i att kunderna får
en mycket lojal och engagerad konsult
som känner stolthet och tillfredsställelse
i sitt åtagande. Det är av yttersta vikt för
Torque att kunden/partnern sörjer för
en nära dialog och att de tillsammans
utformar ett framgångsrikt och positivt
affärsklimat.
–Konsultbranschen är utmanande om
man vill bygga en fin relation med sina
medarbetare, helt enkelt eftersom de flesta arbetar ute hos kunden. Jag upplever
trots detta, att många konsulter endast har
en ytlig relation med sin konsultchef.
Delvis kan detta bero på prioritering
men även att man inte vill komma för
nära sina medarbetare. Jag tycker pre-

Napoleon Rydberg,
vd Torque Engineering

cis tvärtom. Det blir avsevärt lättare att
prata om bra och mindre bra saker när
det finns ett nära relation och respekt för
varandra, menar Napoleon. Därtill, ju
bättre du känner en medarbetare, desto
bättre förstår du vad denne vill och vart
den är på väg.
Torques medarbetare känner en djup och
genuin stolthet över sin arbetsplats och
de ser sig själva som förstahandsvalet på
arbetsmarknaden.
–Jag menar på att man som arbetsgivare kan, med rimliga medel, göra oerhört mycket för att medarbetarna skall
trivas, känna sig värdefulla, sedda och
uppskattade. På Torque firar vi mycket,
allt från födelsedagar till nya spännande
uppdrag. Jag äter även middag en gång
i månaden med varje medarbetare, vi
ar- rangerar fina afterwork och bjuder
in till återkommande brunch med familjen. Faktum är att vi har till och med en

egen banracingbil, och kanske det viktigaste av allt; tack vare god kostnadskontroll kan vi erbjuda en av marknadens
bästa konsultlöner. Detta är vad medarbetarna får hos oss, säger Napoleon.
Han fortsätter: Flera som jobbar hos oss
har en arbetsplatshistorik som man har
tagit med sig, men inte vill uppleva igen
menar Napoleon. På Torque har vi inga
formella löne- eller utvecklings -samtal.
Dessa blir en naturlig del av samtalet vid
den månatliga middagen. Om vi vänder
blickarna framåt så kan man ej bortse från
det utmanande världsläget, men vi har
sannolikt passerat det värsta, och jag tror
att vi nu går mot en lite ljusare framtid.
–Under pandemin fick vi därtill möjligheten att visa hur vårt företag ska agera
under en kris. Jag är oerhört stolt över
vårt ansvarsfulla åtagande, vilket bland
annat innebar att vi behöll samtliga medarbetare trots avsaknad av konsultuppdrag, vilket bidragit till att bolaget upp-

levs som ett attraktivt val när kandidater
söker sig till ett tryggt konsultbolag. Det
kommer in nya uppdrag och möjligheter,
och vi som bolag får ett allt större erkännande ju mer vi jobbar. Vår vision är att
fortsätta skapa långsiktiga affärsrelationer
med marknaden, vilket innefattar såväl
kunder som nya konsulter, därför har vi
nyligen startat Njord Engineering och
Celsus Engineering som drivs av ledare
med samma värderingar och filosofi som
Torque Engineering. På så sätt är vi med
och utvecklar konsultbranschen, något
som kommer alla parter till gagn, avslutar
Napoleon.
		

Text: Isabelle Ibérer
www.torqueengineering.se
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SF Marinas flytande lösningar
tar världen med storm
SF Marina har legat i framkant inom området för betongpontoner och vågbrytare i ett sekel.
De är internationellt erkända för att tillhandahålla kunder skräddarsydda premiumhamnar och
avancerade flytande lösningar över hela världen. Deras kunskap och erfarenhet har stått emot
tidens tand och naturens kraft sedan 1918.

Kajen i Skärhamn, världens bredaste flytande vågbrytare

Slottsholmen On Water, det flytande hotellet i Västervik.

rån idé till färdig installation,
från Arktis till tropikerna, har
SF Marina levererat skräddarsydda premiumhamnar och
avancerade flytande lösningar
som motstår strömmar, tidvatten, vindar
och vågor över hela världen. SF Marinas
mest beställda lösningar är flytande betongpontoner och vågbrytare.

Världens bredaste vågbrytare

F

–Flytande betongbryggor är oslagbara
för båthamnar och marinor. De följer med
vattnets variation och gör det möjligt att
enkelt gå iland och förtöja båten. Betongpontoner kopplas samman med starka
vajerkopplingar och förankras till botten
med hjälp av kätting och ankare eller pålar. För att skapa en lugn vågmiljö skyd-

Lina Odhe,
SF Marina Group

dar man oftast hamnen med en flytande
vågbrytare. Vågbrytarna har vingar som
ökar djupgåendet och vågdämpningen,
säger Lina Odhe, senior brand manager
på SF Marina Group.
Innovativt material
Pontonen består vanligtvis av cellplast
(EPS), betong och armeringsjärn i stål
men efter ett par års utveckling har SF
Marina fått patent på en tillverkningsmetod med basalt som armering. Basalt
är vulkanisk sten som är segt, starkare
än stål och har högre draghållfasthet. I
och med att pontonerna och vågbrytarna
finns i marina miljöer passar basalt utmärkt eftersom det är naturligt resistent
mot alkali, rost och syror. SF Marina har
två olika produktlinjer baserade på denna
nya, patenterade teknologi, SF Marina
ProDock och SF Marina X-line.
–Basalt ökar pontonens livslängd ytterligare som normalt sett är cirka 50 år.
Pontonen har många användningsområden. Vi har gjort större pontoner för
fiskefartyg och bogserbåtar och vi kan se
att efterfrågan inom industrihamnar ökar.
Vi har även tillverkat flytande plattformar
till byggnader som det nyligen öppnade
hotellet Slottsholmen On Water i Västervik, elfärjelägen i Fredrikstad, pontoner
med integrerade gångbara solceller och
flytande kajakklubbhus, berättar Lina.

En av SF Marinas bredaste vågbrytare
har de installerat i Skärhamn på Tjörn,
som är deras hemmaplan och där deras
huvudfabrik ligger. Vågbrytaren är tio
meter bred vilket gör den till den bredaste vågbrytaren i världen. I samarbete
med Chalmers har SF Marina undersökt
mätningarna på vågdämpningen innanför
och utanför för att få fram teoretiska data.
Innovation är a och o för SF Marina för att
driva utvecklingen framåt med avseende
på prestanda och hållbarhet.
–De senaste 1,5 åren har vi bl. a. implementerat ett digitalt produktionssystem
för att se om vi kan optimera produktionen ännu mer. Vi har oerhört kunnig och
bra personal och vi har anställt många
nyanlända för att få en mångkulturell
arbetsplats som speglar vår verksamhet
runt om i världen. När det är full säsong
är vi upp mot 60 anställda i fabriken och
25–30 anställda på administrationen.
Hela kompetensen är inhouse, vilket är
en stor fördel, säger Lina. En annan digitalisering är utvecklingen och lanseringen av webshopen Bryggdelar.se där
man kan handla båtbommar, pollare och
belysningsstolpar.
Varje produkt SF Marina tillverkar är
gjord för en specifik kund. De har inte
produkter på lager utan alla ritningar är

unika och skräddarsydda beroende på var
och hur de ska användas. SF Marina har
ett stort nätverk i världen: Norden, Europa, USA (som är en av SF Marinas huvudmarknader) Mellanöstern, Karibien,
Mexiko, Thailand, Malaysia, Sydkorea
och många fler. Det är både helägda och
delägda dotterbolag, samt representanter
som säljer eller tillverkar på licens. Lina
berättar att från 2017 till 2018 dubblade
SF Marina sin omsättning och utökade
kapaciteten i deras fabrik på Tjörn från
fyra produktionslinor till sex.
–Just nu får vi mycket förfrågningar. Vi
upplevde att det blev ett större intresse för
båthamnar och båtliv under pandemin.
Många ville ”hemestra” eftersom de inte
kunde resa utomlands på samma sätt som
tidigare. Ett tillväxtområde som växer
oerhört snabbt är superyacht marinorna
där de stora båtarna ska få plats. Där har
vi bl. a. byggt Pir 66 i Florida, säger Lina.
Hon fortsätter: Varför så många köper
från oss är för att vi har varit med i branschen länge och har ett bra rykte. Kunden
känner att de köper ett förtroende och
att vi håller vad vi lovar - våra pontoner
eller vågbrytare är med dem hela vägen
– ”även efter stormen”.
		
Text: Isabelle ibérer
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Innovativ basmakeup
förkortar dagsrutinen
“Märket utmärker sig som en skönhetshjälte som berikar och förbättrar kvinnors liv.” Base of Swedens
makeup har vunnit ytterligare ett pris för bästa makeupprodukt.

B

ase of Sweden gör innovativ basmakeup med målet
att frigöra kvinnor från
tidskonsumerande makeuprutiner. Märket lanserades 2019 med målet att
skapa makeup som fungerar som ett andra
hudlager som du kan ha från morgon
till kväll när du tränar, är i solen eller
badar. Visionen är att bli ledande inom
basmakeup segmentet.
Base of Swedens produkter är hudvårdande med stärkande ingredienser som gör
huden bättre över tid. Alla produkter är
dermatologiskt testade och fungerar för
alla hudtyper inklusive känslig hy. De har
även testats på acne och rosacea.
Deras senaste produkt är en primer. En
primer fyller i hudens ojämnheter så

att du får en jämn och slät yta innan du
applicera foundation eller puder. Om du
har fina linjer eller synliga porer så är
en primer perfekt för att lägga en bra
grund som får din makeup att sitta hela
dagen lång.
The Base Primer är unik i sitt slag - den
har nämligen en helt naturlig och ekologisk formula. Den innehåller inget silikon
till skillnad från de flesta andra primers
och låter därmed huden andas. Nu har
den vunnit sitt fjärde stora skönhetspris
- Styleby Beauty Awards 2022.
Primern hyllas nu över hela Sverige. Base
of Swedens ambassadör är Victoria Silvstedt och hon älskar primern “Jag har
väldigt känslig hy så jag är väldigt noga
med vilken makeup jag använder. Efter
alla mina år som modell vet jag hur vik-

Victoria Silvstedt

tigt det är att makeupen innehåller bra
ingredienser och är bra för huden. Jag
har älskat Base of Swedens makeup sedan
första gången jag fick testa foundationen
2019.”
Victoria Silvstedt träffade Base of Swedens
grundare Jasmine Lundqvist 2019 och
när hon fick höra om foundationen så
tyckte hon att den lät för bra för att vara
sann. Efter att ha testat den var hon helt
tagen. “Det är den bästa foundationen
jag någonsin testat” säger hon.
The Base Foundation vann världens största skönhetspris 2019 och blev snabbt en
storfavorit. Idag har Base of Sweden ett
litet sortiment med högkvalitativa basprodukter; en primer, en foundation och
en remover.
Grundaren Jasmine Lundqvist har en
tydlig strategi för märket: “Vi har ett helhetstänk rakt igenom alla våra produkter
med innovation, funktionalitet och kvalitet. Vi lyssnar på vårt community och
försöker ta fram produkter efter deras
behov. Vi arbetar med hållbarhet - alla
våra förpackningar är återvinningsbara
och fria från PFAS. Vi har ett litet sorti-

ment och tar endast fram produkter av
utomordentligt kvalité som våra kunder
verkligen behöver. Vi arbetar även med
social hållbarhet genom veganska och
naturliga produkter som inte testats på
djur.”
Med rabattkoden DAG22 får alla Svenska
Dagbladets läsare 20% rabatt på alla Base
of Swedens produkter på:
www.baseofsweden.se

Skanna den här QR-koden med din
mobilkamera för att komma till Base of
Swedens hemsida
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KMG reformerar
städbranschen
KMG maskinservice är företaget vars hjärtat klappar lite extra för hållbarhet. Här hjälper man sina
kunder att maximera livslängden på sina städmaskiner och samtidigt minska klimatavtrycket. Just nu
befinner sig bolaget i en stark tillväxtfas och vd Daniel Grönberg har stora planer för framtiden och en
stark vilja att reformera städbranschen.

F

öretaget startades 1978 av
Kjell och Mona Grönberg
(KMG) med en ambition att
bli det bästa och mest kundorienterade maskinservicebolaget i Sverige. 2006 tog
sonen Daniel över verksamheten och med
fortsatt starkt kundfokus har han sedan
dess arbetat hårt för att föra in bolaget
i framtiden. Med sitt stora intresse för
hållbarhet, både miljömässigt, socialt
och ekonomiskt, vill han nu förändra en
bransch som av tradition inte har arbetat
särskilt mycket med de här frågorna. Visionen är en städbransch som respekterar
både människa och planet.

utveckling mot minskade utsläpp, ökad
resurseffektivitet och en städupplevelse
i världsklass.
Osynlig bransch – osynlig individ
Tågstationer, hotell, flygplan, arbetsplatser och matbutiker – allt måste städas.
Det är när städningen inte blir gjord som
vi förstår värdet av väl utförd städning.
Städning är kritiskt för att hålla samhället
i gång och KMG vill gå i bräschen för att
höja statusen på städyrket och se till att
de som gör de här viktiga jobben får den
uppmärksamhet de förtjänar.
–Städbranschen är vad jag brukar kalla
en osynlig bransch, säger Daniel. Man
går inte på stan och noterar alla tomma
papperskorgar, utan ser bara dem som är
överfulla. Tyvärr blir effekten i sådana här
osynliga branscher att människan som
utför jobbet också blir osynlig.

–Jag vill att alla våra lokalvårdare ska
känna sig stolta för det arbete de utför
och jag vill att branschen bara ska bestå
av seriösa företag som tar hand om anställda, kunder, maskiner och sig själva,
säger Daniel.
För Daniel är hållbarhetsfrågan enormt
viktig. Han menar att städbranschen har
en viktig samhällsfunktion och kan göra
mycket mer för att minska klimatavtrycket och bidra till ökad jämlikhet, det vill
säga att alla människor har samma värde
och ska behandlas likvärdigt.
–Lokalvård är en av de viktigaste samhällstjänster vi har och då kan jag, med
lätt slokat huvud, konstatera att utvecklingen inom branschen länge har gått åt
fel håll, säger Daniel. Mycket beror på att
snabbare och billigare har blivit ledord för
dem som handlar upp våra tjänster. Men
jag menar att det är ett kortsiktigt tänk.
Rätt utförd städning förlänger livslängden
på utrymmen, fordon och platser. Något
som i sin tur sparar pengar för kunderna,
ökar statusen på yrket och bidrar till en
bättre värld. Vår ambition är att kunderna
inte bara ska se oss som en leverantör
bland andra, utan som en självklar del i
sitt hållbarhetsarbete.
Innovation ett nyckelord
Digitaliseringen har skett och sker kontinuerligt på KMG. Daniels innovativa
idéer har bidragit till att företaget gjort
många förändringar i verksamheten genom åren. Bland annat har ett automa-

Rena skolor, arbetsplatser och sjukhus
är lätt att ta för givet. Under pandemin,
till exempel, visades många nyheter om
vårdpersonal som blev utbrända och det
var förstås välförtjänt uppmärksamhet,
men ingen pratade om dem som städade
sjukhusen. Trots att välstädade sjukhus ju
ytterst är en fråga om liv och död.

Daniel Grönvall, vd KMG

tiserat fleet management system införts,
dvs ett verktyg som hjälper kunderna att
håll koll på maskinparken; hur städmaskinerna används, vad de kostar totalt,
vilka som går och vilka som står still och
om några maskiner drar på sig ovanligt
många reparationer. Något som sparar
både tid och pengar åt kunderna och
dessutom värnar om miljön.
–Så fort vi får ett önskemål från en
kund ställer vi oss frågan; hur kan vi göra
så att den här anpassningen gynnar alla
våra kunder? Vi hittar helt enkelt nya sätt
som omkullkastar och ersätter de gamla,
säger Daniel.
Daniel berättar att man till exempel har
tagit fram maskinspecifika QR-koder som

är kopplade till deras system. Den som
kör maskinen kan då skanna koden för
att får fram maskininformation som tex
serienumret och maskinmodell. Det ger
även något tillgång till en felsökningsguide, en instruktionsbok samt enkla
skötselråd som hjälper användaren att
sköta om maskinen och på så sätt öka
livslängden och säkerställa funktionen.
En funktion för felanmälan finns också
via koden och den generar underlättar
för tex nattpersonal att berätta för oss
om maskinen inte skulle fungera som
den skall.
–Vi menar att digitaliseringen är ett
av svaren för hållbarhetsutmaningen.
Därför arbetar vi hårt för att använda
den kraften för att driva på branschens

–Det här vill vi ändra på, avslutar Daniel. Städbranschen växer kraftigt och
jag är övertygad om att städyrket är på
frammarsch och att branschen kommer
att göra allt för att dra sitt strå till hållbarhetsstacken. Vi ska i alla fall göra allt
vi kan för att leda den utvecklingen.
		

Text: Isabelle Ibérer

Läs mer om KMG maskinservice:
www.kmg.se
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Dags att starta om
din ledningsgrupp?
”Framtidsförberedare för
hållbara och lönsamma
organisationer” - så beskriver
sig Reframe Consulting efter
mer än 20 år i branschen. De
har förmågan att förstå sig på
resursen människan och vad
som krävs för att samarbetet
skall leda till lönsamhet i ett
företag där människorna
också mår bra och inte går
sönder när pressen ökar.
Mårten Sallander och Rafael Pimenta
Grundare för Reframe Consulting

H

ar du en plan? Om man
har en plan och det går åt
skogen är du bättre rustad
än om du inte har en plan.
Fler företag behöver rusta
sig för framtiden för att via ledarskapet
säkra innovation, lönsamhet och hållbara medarbetare säger Rafael Pimenta,
Reframe Consulting.

I svenskt näringsliv och offentlig verksamhet satsas det varje år stora summor
på utbildning i ledarskap och många ledningsgrupper satsar även på lagutveckling. Trots det saknar många ledningsgrupper och därmed organisationer en
plan för vad ledarskapet skall åstadkomma och hur det ska gå till. När pandemin
nu tillåter oss att återgå till en mer normal
vardag är det viktigt att man bestämmer
sig för hur verksamheten skall ledas.
Får jag ta med mig hunden till arbetet?
Får jag arbeta hemma, och i så fall hur

mycket och under vilka förutsättningar?
Många medarbetare kommer att vilja ha
ett mer flexibelt arbetsliv och det måste
varje ledning väga mot företagets intressen, något som tydligt kan uttryckas och
kommuniceras i en plan.
Enligt Rafael har varje företag eller organisation två huvuduppgifter att hantera
– Produktions- och Samspelsuppgiften.
Den första handlar om vad som skall produceras och levereras till kunden, den
andra om hur de som skall ”göra jobbet”
samarbetar och samspelar på bästa sätt
för att lösa produktionsuppgiften.
–Att arbeta med Samspelsuppgiften är
en förutsättning för att lösa Produktionsuppgiften på bästa sätt. Om vi tror att vi
kan låta bli att interagera ”face-to-face”
med varandra och alla våra sinnen, och
förvänta oss att resultatet blir lika bra,
finns det en risk att många företag och
organisationer ur ett relationsperspektiv
kommer att delas upp i analoga A-lag och
digitala B-lag. Det är olyckligt då vi vet
att innovation och starka överenskommelser går hand i hand med starka och
hållbara relationer mellan människor,
berättar Rafael.
Reframe har arbetat med över 50 ledningsgrupper och 3000 medarbetare i
flertalet olika utvecklingsprojekt inom
näringslivet och offentlig förvaltning på
alla nivåer. De har skrivit fackböcker i

ämnet och spelat in flertalet, både publika
och kundspecifika, ledarskaps-poddar.
–Vi arbetar med människor i allt från
små till stora organisationer. När vi tar
oss an ett uppdrag är det viktigt att först
göra en analys av nuläget och önskat läge.
När vi hittar en beskrivning som kunden
köper in sig på och kan känna igen sig i,
kan vi designa ett projekt som tar kunden
från A till B genom väl valda metoder
och utvecklingsinsatser. Analysen görs
genom enkäter och djupintervjuer med
nyckelpersoner och andra som är representativa för verksamheten i stort. Vi ser
våra uppdrag som ”tillsammansprojekt”
med kunden, säger Mårten Sallander,
Reframe Consulting.
Mårten menar att som konsulter eller
framtidsförberedare är det viktigt att
Reframe bidrar till att kunden kan göra
saker själv och ”gå för egen maskin” när
de har lämnat.
–För att det skall vara möjligt måste vi
äga processen tillsammans, där roller och
ansvar bör vara glasklara. Tyvärr köper
många in digitala endagarskurser som
lösning på rätt komplexa problem, men
det är inte utveckling utan något annat,
säger Mårten.
–Man ska inte krångla till saker och
ting, men utveckling av människor och
företag i en komplex affärsmiljö kan man

inte ta allt för lätt på. Vi kan nog vara lite
krångliga att ha att göra med, säger Rafael
Pimenta, men vi gör det för att vi vill att
kunden skall lyckas med sin verksamhet.
–För oss är det viktigt att vi står upp
för det vi tror krävs för att kunden ska nå
sina mål, fyller Mårten Sallander i med.
Reframe Consulting kan hjälpa dig och
din organisation att säkra en trygg plattform för chefs- och ledarskapet – så att
du kan nå mål, säkra innovation och
förbereda dig och din organisation för
framtiden. De kavlar gärna upp ärmarna
tillsammans med dig och er!
Avslutningsvis vill Rafael och Mårten
skicka med följande budskap dig som
chef och ledare:
–Tänk på att du som chef är arbetsgivarens lokala representant. Du har din
roll för att du skall verkställa beslut för
verksamhetens bästa. Det kan både innebära att du styr och leder så att målen
nås och att dina medarbetare mår bra
och utvecklas över tid. Här finns inget
motsattsförhållande – de är bara två sidor
av samma mynt.
Text: Isabelle ibérer
www.reframeconsulting.se
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Världens första
molnbaserade reklambyrå
Med en service i
världsklass på både
strategisk och taktisk
nivå kombinerar
den molnbaserade
reklambyrån
UP THERE, EVERYWHERE
en lokal koppling och
global kunskap. Eftersom
teamet sträcker sig över
hela världen kan de
arbeta med kundprojekt
dygnet runt. Detta
ökar effektiviteten
och hastigheten, vilket
gör dem mycket mer
flexibla än någon
annan byrå på jorden.

T

homas L. Friedman skrev
boken ”The World is flat”
2005 där han förutspådde
skiftet och analyserade globaliseringen som sker inom
arbetsbranschen just nu. Det finns inga
gränser för var du kan arbeta, utbyta idéer
eller skapa projekt tillsammans idag. Det
föråldrade arbetssättet ”du är i ditt land
och det är där du ska jobba” existerar inte
längre. Världen är verkligen platt.
Julian Stubbs, varumärkesstrateg, författare, styrelseordförande och medgrundare
för den molnbaserade reklambyrån UP
THERE, EVERYWHERE hade redan idén
2011 om en molnbaserad byråmodell då
molnbaserade tjänster precis hade börjat
komma ut på marknaden. Tillsammans
med medgrundaren Eric Dowell som har
sitt säte i New York, ville de reformera
arbetssättet inom reklambranschen.

Julian Stubbs, styrelseordförande och medgrundare UP THERE, EVERYWHERE

–Vi båda hade jobbat på och ägt reklambyrås tidigare. Vi älskade vårt yrke
men ansåg att traditionella byråer var
dysfunktionella i deras arbetssätt. Vi
ville skapa något som var annorlunda.
Därför bestämde vi oss för att för att ha
en byrå i molnet. Vår unika affärsmodell
(e-ployment®) som alltid har omfattat distansarbete föddes. Modellen innebär att
vi kan anlita ett mycket bredare team för
att arbeta med globala uppdrag, berättar
Julian.
Förra året omsatte UP 120 miljoner SEK
och är nu en fullservicemarknadsföringsbyrå med 100 medarbetare i kärnteamet. Teamet består av varumärkes- och
marknadsföringsstrateger, copywriters,
creative directors, designers, filmspecialister, inbound-specialister, planerare
och många andra. Tillsammans tillhandahåller de marknadskommunikation,
digital och traditionell reklam och varumärkesstrategitjänster till kunder över
hela världen.
–Vårt mantra har alltid varit: ”jobba
där du jobbar bäst”! Om det är i duschen
du kommer på bättre idéer, på kontoret
eller hemifrån, det är våra medarbetare
som bestämmer. Vi sätter inte press på var
de ska jobba. De bestämmer sina tider.
Det tankesättet var och är kärnan bakom
UP, säger Julian.

Medarbetare från UP THERE, EVERYWHERE
- senaste resan till Palma, Mallorca 2022.

UP berördes inte alls av Covid-19 Pandemin utan snarare tvärtom, de bara fortsatte på samma spår som tidigare med
att arbeta på distans.

–Eftersom vi är molnbaserade behöver
vi inte vara bundna till traditionella värderingar och normer. Ett typiskt projekt
kan bestå av ett team med en marknadsföringsstrateg i Sverige, en copywriter i
Finland, en creative director i USA och
en designer i Storbritannien. 80 % av våra
kunder finns utanför Sverige med USA
som en av våra största marknader. Det
spelar ingen roll var i världen vårt team
sitter, säger Julian.
UP fokuserar på specifika affärsområden.
Julian kallar det ”UP for life”. Det är Life
science, medicin och hälsa. I området hälsa ingår också estetik och skönhet. UP har
tagit sig an åtskilliga spännande projekt
över åren inom Life Science och ett stort
projekt är i full gång i Nederländerna.
–EMA, som är Europas motsvarighet
till FDA i USA var tvungna att lämna
UK när Brexit trädde i kraft. De valde
Amsterdam som ny stad och vårt jobb är
att marknadsföra och etablera Nederländerna som en Life science hubb. Det är
ett drömprojekt och första fasen är klar.
Det är jättespännande! Vi har även nyligen blivit tillfrågade av Storbritannien att
göra ett liknande projekt inom teknologi
och Life science, berättar Julian.
Innovation för UP är att hela tiden tänka
framåt och gå ifrån det traditionella arbetssättet. Men ibland är det nödvändigt
med fysiska kundmöten menar Julian.
–Istället för kontor löste vi det med
kreativa hubbar. Det är flexibelt, och

hubbarna går att skala upp och ner. Våra
kunder älskar det! Hubbarna finns runt
om på flera platser i Sverige, Shanghai,
USA, Finland, Hamburg, Zürich, och Gilford. Det hade vi inte kunnat göra med
vanliga hyreskontrakt om vi hade haft
kontor, säger Julian.
UP rekryterar endast personal som har
blivit rekommenderade inom bolagets
inre krets. Det finns ingen generell rekrytering. Tillvägagångssättet resulterar i
medarbetare som är likasinnade och bra
för företagskulturen.
–Ibland jobbar jag på distans med andra medarbetare flera timmar om dagen
som jag aldrig har träffat och det känns
jättebra. Vad som ändå är viktigt för oss
är att vi ser till att träffas fysiskt någon
gång om året. Det har 65 av oss precis
gjort på Palma, Mallorca i tre dagar. Det
största objektivet för de dagarna var att
bara vara tillsammans och lära känna varandra igen, speciellt efter pandemin. Trots
att vi är världens första molnbaserade
reklambyrå och ingen av oss vill jobba på
kontor längre, är det jätteroligt att träffa
alla medarbetare då och då och utbyta
livsöden och erfarenheter, avslutar Julian.
Text: Isabelle Ibérer

www.upthereeverywhere.com
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Corplus växer i en rasande takt
- med hjärtat
Från det lilla uppstartsbolaget till den börsnoterade internationella koncernen. Konsultbolaget Corplus hjälper
bolag att hitta rätt kompetens och har en innovativ och annorlunda inställning som skiljer sig från andra
konsultbolag. Här är det engagemang, känslor och framförallt hjärta (Cor) som gäller, men samtidigt är det
expertis och lång erfarenhet som är kärnan i företaget och anledningen till deras lysande framgång.

F

ramtiden för Corplus ser
ljus ut! Säger Jon Cervin, vd
på Corplus Syd. Det är svårt
att undgå Jons passion och
positivitet när han pratar om
Corplus och sina medarbetare. I hans röst finns det en empatisk
ton fylld av värme och mycket omtanke.
– Jag bestämde mig tidigt när jag,
tillsammans med mina kompanjoner i
Stockholm, Pontus Holgerson och Mikael
Steiser, startade Corplus i Malmö för sex
år sedan att inte vara någon annan än
den jag är. Jag är bra på vissa saker och
mindre bra på andra. Att försöka spela
en roll bara för att man är vd, blir aldrig
bra. Det synas av medarbetarna ganska
snabbt. Det är jag övertygad om. Därför
bestämde jag mig för att vara mig själv.
Jag bryr mig innerligt om medmänniskor
och om mina medarbetare. Jag vill att de
ska må bra. På min privata tid går jag ofta
och funderar på hur ska jag kunna hjälpa
den medarbetaren som har det jobbigt
just nu? berättar Jon.
Antalet uppdrag ökar stadigt för Corplus
i såväl Malmö som Stockholm, och enligt
Jon syns resultatet tydligt i deras omsättning. För Corplus totalt landar dem på
en omsättning på drygt 150 miljoner SEK
per siste augusti.
–Nu är det sista körsträckan innan
sommaren! Det händer mycket hela tiden.
Det går starkt fram på alla plan inom våra
affärsområden: lön, HR och ekonomi.
Det har varit en tuff höst och även under
våren har det rasslat till rejält och det har

så klart varit utmanande men samtidigt
jätteroligt, säger Jon. Han fortsätter: Vi
står i startgroparna för något ännu större
just nu. Corplus kommer att växa och i
en rasande takt, det är jag helt övertygad om. Att få vara med och bidra till
fler arbetstillfällen och ökad ekonomisk
tillväxt, det är det som är roligast – att
bygga bolag, bygga framåt och hjälpa
människor, säger Jon.
Corplus företagskultur handlar om Cor.
Hjärta. För oss är det något som genomsyrar hela verksamheten och alla medarbetare är med på tåget och kör på samma
linje mot samma mål. Det handlar om att
försöka hitta balansen mellan det mjuka
och det konkreta menar Jon. Detta är lika
viktigt för konsult som för kund.
–För mig är Corplus inte bara ett bolag utan en identitet. Jag har svårt att se
mig göra något annat än detta. Det är en
underlig känsla för jag har aldrig haft
den innan jag startade bolaget för sex
år sedan. ”Cor” är en identitet för mig
och jag märker att det berör så många
andra människor också. Ibland möter
jag kunder som kan vara lite stela och
avvaktande, men när jag helt plötsligt
börjar pratar känslor med dem, blir de
först lite fundersamma men positiva. Vi
är väldigt involverade i uppdragen och i
princip alla av oss har jobbat operativt i
de olika rollerna tidigare. Det gör att vi
snabbt förstår vad personen framför oss
behöver, säger Jon.
Innovation är att tänka framåt
Innovation enligt Jon handlar om att ständigt vara i rörelse. Som företagsledare
måste han alltid tänka innovativt.
–Ibland kan det finnas olika höjd på
”backar och kullar”. Det är viktigt att man
både ser innovativt på hur marknaden
förändras och vilka aktiviteter som behövs. Omvärldens förutsättningar som
pandemin och krig är gigantiska problem
som pågår just nu. Hur kommer det att
påverka oss? Ska vi göra något annorlunda? Hur ska vi agera nu? Vi måste alltid
tänka innovativt, agilt och framåt, och
ta utmaningarna vid hornen, menar Jon.
Generation ”likes”

Michael O´Dwyer, grundare O´Dwyer

I grund och botten handlar Cor om relationer. Hur vi som människor relaterar
till och bryr oss om varandra. Corplus

Jon Cervin, vd Corplus Syd

framgång är tydlig just för att hela konceptet bygger på relationer med hjärta.
–Att bygga relationer är a och o. Vi
har en helt ny generation som mer eller
mindre bara umgås via nätet. Enligt mig
kan den generationen komma att få stora
problem med relationer i framtiden. Man
kan inte bara ge en ”like”, stänga av, eller
sluta följa en person i verkligheten (IRL).
Relationer tar tid att bygga upp, det är
inte något man gör i en handvändning.
Snabba ”likes” ger en snabb ”boost” men
det fungerar inte riktigt så i verkligheten,
menar Jon.

–Att bygga relationer är det viktigaste
för oss och framöver ser vi otroligt ljust
på framtiden och Corplus kommer att
växa och bli en ännu starkare spelare än
vi är idag inom alla våra affärsområden.
Det är gaspedalen som gäller men utan att
tappa bort den personliga kontakten med
kunderna och konsulterna, avslutar Jon.
		

Text: Isabelle Ibérer
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Färdig grund till ett villaprojekt i vacker skogsmiljö

Nästan 800 kvadratmeter radhusgrund, monterad på en arbetsdag.

Innovativ grundläggning med
lägre miljöpåverkan
För att uppnå ökad effektivitet, sänkt totalkostnad och lägre klimatpåverkan har Klara Byggsystem uppfunnit
Klaragrunden. En innovativ och patenterad teknik med cementfri grundläggning som möjliggör ett snabbare
och mer hållbart byggande för allt från uterum och villor till radhus, höghus och storskaliga fastighetsprojekt.

D

et pågår en eftertraktad
och välkommen industrialisering av byggbranschen och Klara
Byggsystem är med
och accelererar den. I
moderna byggprojekt är nästan alla övriga delar prefabricerade men grunden
har hittills oftast tillverkats på plats. Med
Klaragrunden kan nu problemlösning och
arbete flyttas från byggarbetsplatsen till
ritbord och fabrik även för grundläggningen. Precisionen, hållbarheten och
kvalitén ökar samtidigt som skalfördelarna gör det mer ekonomiskt.
–Vi förnyar där det behövs. När det
gäller isolering, fuktsäkring och radonsäkring använder vi precis samma material och lösningar som i traditionella
gjutna grunder, det som brukar kallas
för ”platta på mark”. Det som är nytt är
att vi prefabricerar grunderna i en kontrollerad fabriksmiljö och att vi byter ut
betongen mot massivträ. Detta ger en
lång rad fördelar, säger Lars Guttorp, Försäljningsansvarig på Klara Byggsystem.
Den patentskyddade lösningen för Klara
grunden innehåller ett flertal skikt av
massivträ, isolering och skyddande membran. Skikten bearbetas och monteras
för att möjliggöra infällning av kanalisation och genomföringar inne i grunden
samt guidespår för väggmontage ovanpå
den med mycket hög precision. Allt för
att effektivisera och förenkla den totala
byggprocessen.

–Vi har vidareutvecklat tekniken och
arbetat med patentprocessen ett bra tag
nu. Vi började med att bygga en hel del
fastighetsprojekt i egen regi först för att
finslipa och testa produkterna, tillverkningsprocessen och montaget. Under
2021 började vi erbjuda Klaragrunden till
externa kunder och vi har fått en mycket
fin respons, långt bättre än vad vi vågade
hoppas på, säger Lars.
Byggbranschen är, delvis av goda anledningar, en konservativ bransch där
processen och projekten tar lång tid att
genomföra. Men i dagsläget finns det
redan ett flertal villor och radhus som
är byggda på Klaragrunden och fler är
under uppförande. Det pågår också dialog och projektering för ett stort antal
projekt som ska realiseras under 2023 och
Klara Byggsystem kommer därför under
året att flytta sin produktion till en ny,
dedikerad fabrik.
–Att montera Klaragrunden går ruskigt
snabbt. Det tar i princip en dag oavsett
storleken på byggnaden. Väggar kan sedan sättas på direkt efter att grunden är
lagd. Byggtiden förkortas radikalt och
det behövs endast en kranförare och två
snickare för att utföra jobbet. Montaget är
väldigt enkelt då det tekniska avancerade
redan har utförts i fabrik. Grundelementen kommer helt färdiga till byggplatsen,
berättar Lars.
Ett hållbart byggande
En av de stora fördelarna med Klaragrun-

den är att den resulterar i en koldioxidbesparing på över 55 % jämfört med
traditionella grunder. I praktiken sker det
ju också en inlagring av koldioxid under
hela bruksskedet. Hållbarhet och effektivitet är Klara Byggsystems kärnverksamhet. Allt eftersom Klara Byggsystem
växer vill de även maximera jämställdheten och jämlikheten i bolaget. Lars är
helt övertygad om att det är det bästa
sättet att skapa en organisation som kan
fatta kloka beslut på alla nivåer och som
är långsiktigt hållbar.
–Hela konceptet bygger på hållbarhet.
Materialen är mer hållbara, prefabricering
ger mindre materialsvinn och nedskräpning och transporterna blir mer hållbara
eftersom vikten är lägre. Klaragrunden
står sen på plats under hela husets brukstid som normalt är mellan 100–200 år
och samtidigt är den helt demonterbar
och återbrukbar. Den går att ta bort, återanvända i sin helhet eller montera isär
och återbruka de ingående materialen.
Det blir en effektiv och extremt hållbar
helhet, säger Lars.
–Det handlar om att accelerera en omställning, fortsätter Lars. Dels handlar
det om att möjliggöra byggande som är
rationellt och högeffektivt utan att göra
avkall på arkitektur och estetik. Omställningen, som i största grad redan pågår,
medför en också en långtgående hållbarhetssträvan i branschen och för att
förverkliga den krävs det nya lösningar.
Detta drivs på dels av branschen själv, dels

av lagstiftningar. De gränsvärden det ska
lagstiftas om inom bara några år kommer
att kräva väldigt drastiska minskningar
av klimatpåverkan, menar Lars.
Klara Byggsystem på H22 City Expo
Under hela juni månad är det dags för
den internationella stadsmässan H22 i
Helsingborg med fokus på hållbart stadsbyggande och innovation och Klara Byggsystem är medarrangör.
–Vi har samlat ett antal bolag som
använder teknik och innovation för att
bidra till den hållbara omställningen i
byggbranschen. Det kan vara allt från
prefabricerade väggar som använder nya
och hållbara material till isolering, ventilationskanaler och arbetskläder som har
ett cirkulärt tänk. Vi kallar företagen som
medverkar för ”greentech-bolag”. Vi kommer att ha ett växthus som vi därför kallar
Greentech House i Oceanhamnen under
hela mässan där besökare får chansen att
uppleva produkterna och tillsammans
med människorna bakom dem diskutera
lösningarna som kommer att användas
för att åstadkomma ett hållbart byggande
under de kommande decennierna, avslutar Lars.
Text: Isabelle Ibérer
Klaragrunden finns att köpa direkt från
Klara Byggsystem samt i butik och e-handel hos
Skånska Byggvaror.
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Nytt forskningsgenombrott för
behandling av sepsis
Bioteknikbolaget Aptahem utvecklar läkemedelskandidaten Apta-1 som ett akutläkemedel mot sepsis
(blodförgiftning) med målsättningen att förhindra den inflammatoriska responsen och därmed motverka
uppkomsten av de vävnadsskador som sepsis orsakar. Tillsammans med professorn i biomedicin, Magnus
Grenegård vid Örebro universitet, skedde nyligen ett forskningsgenombrott.

A

ptahem har sedan lång tid
tillbaka studerat inflammatoriska sjukdomar på
skräddarsydda Aptamerer
med hög selektivitet och
effektivitet på kroppens försvarsmekanismer. Efter många års utveckling har
Aptahem kommit fram till ett antal unika
egenskaper genom deras huvudkandidat
Apta-1 som är en läkemedelskandidat
mot bl. a. sepsis. Utmärkande sjukliga
reaktioner vid sepsis omfattar blödningar,
blodproppsbildning, läckande blodkärl
och reducerat blodflöde i kroppens mindre blodkärl. Slutligen faller blodtrycket och därmed minskar syresättningen
till kroppens organ, vilket resulterar i
vävnadsnedbrytning och i slutändan
livshotande organsvikt. På grund av sin
allvarliga natur är sepsis en av de vanligaste dödsorsakerna bland människor.
Idag är tillståndet mycket svårbehandlad
och det finns ingen bra behandling att
tillgå. I samarbete med Örebro Universitet med professor Magnus Grenegård
och forskningschefen Dr.Luiza Jedlina
har Aptahem definierat Apta-1:s verkningsmekanism.
Aptamer hämmar inflammation
Kroppens försvarssystem aktiveras när
vi börjar blöda. Blodet börjar koagulera.
Detta kallas för hemostas. Om något i de
hemostatiska processerna rubbas kan det
leda till ökad blödning eller koagulation
och det blir svårare att vidhålla hemostasen. Samma liknande fenomen kan ske
även vid en inflammation i kroppen. Denna ”överreaktion” hos immunförsvaret är
en central del i ett livshotande tillstånd
som sepsis. En inflammatorisk storm kan
uppstå, (även kallad cytokinstorm eller
kemokinstorm), som bl. a. har nämnts
flitigt vid patienter med svår Covid-19.
Aptahems Aptamer modulerar olika sjukdomsmekanismer som exempelvis uppstår vid inflammation. På ett unikt sätt
blockerar den aktiveringen av trombin,
vilket är det protein som först aktiveras
av levern vid en inflammation. Hemostas
och inflammation är tätt integrerade system enligt professor Magnus Grenegård.
–Vid en akut inflammation ser jag
hemostas som en direkt aktiv roll. Apta-1
behandlingen som görs in vivo (på levande organismer och celler) medför en
antitrombotisk effekt utan att associeras
med ökad risk för blödning, säger professor Magnus Grenegård.

Alla försök att utveckla en ny effektiv
läkemedelsbehandling som motverkar
konsekvenserna av sepsis har hittills
misslyckats, mycket beroende på att sepsis är ett multifaktoriellt tillstånd som
kan triggas av flera olika sjukdomar och
av en enkel infektion. Enligt Professor
Magnus Grenegård finns det två cellulära hemostas system, ett primärt och
ett sekundärt. När det primära systemet
aktiveras orsakar det ett direkt utsläpp av
cytokiner och kemokiner som utlöser en

akut inflammatorisk reaktion i människokroppen. Den sekundära hemostasen
är blodkoagulering, som innehåller plasmaprotein. Men båda system kan orsaka
blodproppar och blödningar som uppstår
vid sepsis.
–Målet med forskningssamarbetet
var att klarlägga effekterna av Apta-1 på
primär cellulär hemostas samt att belysa
den centrala molekylära mekanismens
underliggande handlingar med Apta-1.

Forskningsdata avslöjar att Apta-1 signifikant ökar överlevnadsgraden i de
sepsisliknande modeller som studerats,
avslutar professor Magnus Grenegård.
Aptahem kommer innevarande år att påbörja klinisk fas med Apta-1 på människor.
		
Text: Isabelle Ibérer
Med understöd av fristående aktieägare
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Glenn Jonasson, konsult inom ledarskap och innovation på Kundlyftet

Glenn Jonasson och Carina Rislund, utvecklings- och programansvarig för Kundlyftet

Förstå kundens verkliga behov
Med filosofin att utvecklingskompetens skiljer sig från produktionskompetens och att kundens perspektiv står i fokus under
designprocessen blir resultatet träffsäkert och hållbart enligt konsultbolaget Hokahey consulting som driver yrkesforumet
Kundlyftet. Med Kundlyftet kan du som företag gå utanför det kända området och verkligen sätta dig in i kundens värld.

K

unden. Kunden är ett begrepp som företag nämner
dagligen. Det är kunden
som gör att företaget går
med vinst. Men hur ska vi
börja förstå kunden bättre? Det är nödvändigt att involvera kunden eller användaren på ett tidigt stadie i utvecklingsoch designprocessen av en produkt eller
tjänst för att maximera nyttan. Förstår vi
inte kundens behov är det svårt att skapa en innovation med konkurrenskraft.
Detta menar yrkesforumet Kundlyftet
som hjälper företag att bli bättre på att
veta och känna behoven hos användare
och kunder. Såväl innovationsförmågan
som utvecklingsarbetet, ledarskapet och
kommunikationen förbättras.
–Vi använder oss av forskningsbaserad
kunskap om hur man får produkter och
tjänster att fungera för användarna. Det
är inte förrän forskningskunskapen når
ut som den kan göra nytta, säger Carina
Rislund, utvecklings- och programansvarig för Kundlyftet. Carina är teknologie
doktor från Chalmers i personskadepre-

Tredje upplagan av ”Handbok i tjänstedesign” av
Carina Rislund och Glenn Jonasson

vention med fokus på förändringsledning och produktutveckling och menar
att kunden kan vara en användare, någon
som betalar, en brukare, en intressent,
ja i princip vem som helst som på något
sätt har ett intresse i en produkt, tjänst
eller användningssituation. Glenn Jonasson, som är reservofficer i flottan och
civilingenjör från Chalmers jobbar som
konsult inom ledarskap och innovation
på Kundlyftet.
–Designprocessen behöver paketeras
på ett sätt så att den blir begriplig och
hanterbar, från ett vetenskapligt format
till något som fungerar i arbetslivet för
praktiker som ska applicera den. Det är
det vi har gjort. Vi lär företag hur de ska
gå till väga på ett konkret sätt där systematiken är framarbetad och framlagd
på en internationell nivå, säger Glenn.
Maximera kundbehovsdrivet
Det finns tre fördelar med designdrivet
eller kundbehovsdrivet. Det första är
träffsäkerheten. Att man förstår kundens
verkliga behov och kommer fram till det
på ett systematiskt sätt. Träffsäkerheten är
en av de största fördelarna enligt Glenn.
Nummer ett! Det andra är att det finns en
bättre chans att hitta de kreativa originella
idéerna ju mer man vet om kundbehovet.
Det driver ett empatiskt kreativt tänkande när man förstår andra människors
behov. Lösningsrymden vidgas bortom de
vanliga tekniska begränsningarna, menar
Glenn. Tredje fördelen är att man får en
närmare relation med sina användare,
kunder och intressenter. Designprocessen görs tillsammans, i deras miljö och
användningssituationer. Kunskapen fångas med deras hjälp. Detta är tre tydliga
fördelar som bolag får när de jobbar med
vår pedagogik, säger Glenn. Carina til�lägger: Det handlar om att förstå kraften
i förstahandskunskap.

Men det är viktigt att inte slarva över det
utan att verkligen förstå vem kunden är
och i vilken situation kunden interagerar
med en produkt eller tjänst.
–Hur ofta? Är det en ung eller äldre
person? Är det någon som har glasögon
eller inte? Det gäller att verkligen komma
nära kundens livsvärld. Det behövs för
att hitta träffsäkerheten i själva lösningen
och bedöma vilken effekt den kommer
att ha, menar Carina.
Glenn och Carina lanserade nyligen den
tredje upplagan av ”Handbok i tjänstedesign” som bland annat vänder sig till
verksamhets- och kravanalytiker, innovationsledare, projektledare, produktoch verksamhetsutvecklare och affärsutvecklare. Syftet för läsaren är att ställa
sig frågan: För vem ska deras produkt
eller tjänst designas? Genn och Carina
är nöjda över hur boken har hjälpt dem
att tydliggöra designprocessen och deras
metodik för läsare och uppdragsgivare
och använder den som kurslitteratur i
Kundlyftets utbildningar.
Emotionella behov är starkare än det
tekniska
Carina och Glenn talar ofta om tre behov
som är viktiga: funktionella, sociala och
emotionella behov. Sociala behov handlar
om vem jag är i förhållande till andra
människor, och hur jag fungerar i mitt
samspel med andra.
–De emotionella behoven är ofta starkare än de funktionella behoven och det
innebär att vi ska lyssna med alla öron,
säger Glenn.
Hållbarhet och kvalitet går ut på att
kunden ska lyckas med produkten eller
tjänsten. Används ett redskap är det skönt
om det fungerar. Gärna så sömlöst och

smidigt att du nästan inte får en tanke på
att det finns något i din hand.
–I Sverige tror jag att många förknippar design med yta och form, medan en
god design snarare inte ska märkas. Det
bara fungerar. Det är så integrerat med
användningssituationen, sammanhanget
och användaren att man inte tänker på
att det finns där, säger Carina.
Kundlyftet jobbar helt branschoberoende
och har en bred kundbas. Från startups
till det stora börsnoterade bolaget. Alla
företag har någon kund att jobba för, säger Glenn.
–Vi har även ett par spännande operativa uppdrag på gång där vi har långt
framdrivna prototyper. Det är en tjänsteprototyp och en produktprototyp som
vi har varit med och tagit fram. I båda
projekten har vi gjort behovsstudier och
nu ligger de ganska långt fram i utvecklingskedjan. Jag tycker det är extra kul att
vi har fått förtroendet att gå så långt med
våra uppdragsgivare. De har sett vad vi
har gjort och är nöjda och vill fortsätta
med vår hjälp vid nästa sväng också. Vi är
med utvecklarna och ledningsgrupperna
hela vägen, om det är så, fram till lösning.
Så länge utvecklingen pågår kan vi hjälpa
till, avslutar Glenn.
		
		

Text: Isabelle Ibérer
www.hokahey.se
www.kundlyftet.se

Skanna QR-koden
för att köpa Carinas och Glenns
”Handbok i tjänstedesign”
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Tennant M17 är den största batteridrivna industrilagermaskinen som kan skura och sopa samtidigt.

ANNONS

Tennant T300 är Sormas mest sålda maskin. Finns i olika modeller.

Det är tryggt att samarbeta
med Sorma!
Som ledande leverantör av städmaskiner för industri och lagerbranschen med starka varumärken står

innovation, miljö och hållbarhet högst upp på listan för Sorma. De har marknadens bredaste sortiment och
marknadsledande miljötekniker med ambitionen att vara ett ledande företag för hållbarhet i framtiden.

S

orma Sverige AB köptes
2007 av familjen Grönberg
som då ägde KMG Maskinservice och Orangeclean.
Idén var att komma åt ett
sortiment som vände sig
mer mot industri och lager.
Idag erbjuder Sorma städmaskiner från
marknadsledande företag som Tennant
och IPC. Tennant städmaskiner som är
ett amerikanskt märke med långa anor
startades 1870 och är idag ett världsledande märke inom branschen. Med marknadens bredaste sortiment från den lilla
maskinen till den stora garagemaskinen
arbetar Sorma paralellt med unika lösningar och vill ligga i framkant inom
teknik och miljö.
–Bredden av maskinparken är vår och
Tennants styrka. Robottekniken är det
Tennant satsar mest på för framtiden
och där har man lyckats med att ta fram
en riktigt marknadsledande produkt,
säger Håkan Sohlberg, försäljningschef
på Sorma.
När du anlitar Sorma är fördelarna
många. De arbetar långsiktigt med sina

kunder där service, kostnadsbesparingar
samt miljö ligger i fokus.

av kemikalier och förpackningar, säger
Håkan.

–Vi arbetar med starka varumärken och
har ett team med lång och bred kunskap.
Vi sätter alltid kunden i fokus och ser till
att rätt maskin till rätt kostnad levereras.
Med andra ord, när affären är klar ska
kunden ha en effektiv och kostnadsbesparande produkt över tid. Företaget är
mycket familjärt och vi tar snabba beslut
och gör affärer med hög teamkänsla. Det
ska vara tryggt att anlita Sorma, och samarbetet mellan kund och leverantör ska
vara högst professionellt, påpekar Håkan.

Kemikaliefri städning

Innovativa och hållbara lösningar
Sorma vill vara ett ledande företag för
hållbarhet i framtiden inom sin bransch
och innovativa lösningar är ett återkommande tema. Idag arbetar Sorma med
maskiner som är kemikaliefria vilket är
en stor fördel för miljön.
–I vår värld är miljö och hållbarhet
mycket viktigt. Genom att anlita oss kan
vi visa kunden hur de sparar arbetstid
och vatten samt minskar användningen

Tennant har sedan 2005 arbetat med kemikaliefri städning för golv och Ec2ho
systemet som togs fram 2005 är baserat
på rent kranvatten.
–Vattnet strömsätts med + - poler som
gör att man tar bort ytspänning och höjer PH värdet vilket ger en rengörande
effekt. I den senaste modellen av Ec2ho
har man även tillsatt nano bubblor som
hjälper smutsen att släppa lättare från
golvet, berättar Håkan.
Till en början drevs Sorma från Stockholm med fyra anställda men 2015 startades även ett kontor i Norrköping som
idag har uttökats med en verkstad. De
har även ett säljkontor i Norberg i Västmanland. Sorma ser ljust på framtiden
och marknaden växer då miljö och renhållning går hand i hand menar Håkan.
–Vi hoppas på att växa hälsosamt.
Vi har de senaste fyra åren haft en bra

uppåtgående trend som har gett oss tid
att utvecklas och reflektera. Vi har medarbetare som alla vill utvecklas och är
otroligt lösningsorienterade och nyfikna
på att vara med att utveckla Sorma som
produkt, avslutar Håkan.
Text: Isabelle Ibérer
Läs mer om Sorma:
www.sorma.se

”

I vår värld är miljö och hållbarhet
mycket viktigt. Genom att anlita oss kan vi visa kunden hur de
sparar arbetstid och vatten samt
minskar användningen av kemikalier och förpackningar

Sverige AB
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KÖP NU
FÖR
ENDAST

179:-

Unikt, svenskt
dammsugarmunstycke!

+frakt

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

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

Varför inte prova denna nya - unika
svenska patenterade uppfinning?
Köp nu för endast 179kr + frakt

Nu ännu bättre!
Nu passar Nozzy Glider alla runda
dammsugarrör med en diameter mellan 3135 mm vilket är den vanligaste rördiametern på svenska dammsugarrör.
Gå in på www.nozzyglider.se och läs
mer. Där kan du också beställa
ditt Nozzy Glider dammsugarmunstycke.

Beställ direkt på www.nozzyglider.se

Dessutom slipper du växla läge på munstycket när du byter från golv till matta.
Beckholmen 507. 115 21 Stockholm.
www.innovac.se info@innovac.se

Med Tröskelramper av gummi
kan Birgitta bo kvar hemma
Hemma i lägenheten efter operationen var
trösklarna mellan varje rum ett hinder. Birgitta
kom inte över med rollatorn och trodde att hon
var tvungen att flytta.
”Nu tar jag mig enkelt runt i alla rum.
Gummikilarna får ligga kvar när jag är frisk”
Finns för alla trösklar
Ramperna finns i höjder
från 4 till 60 mm.
Se alla storlekar på
www.heamedical.se
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Innovativt system för
behandling av Parkinsons
Med sitt innovativa system för individualiserad dosering av tabletter har läkemedelsbolaget Sensidose utvecklat
MyFID, ett läkemedel och doseringsapparat som medger en finjustering av medicinsk behandling för patienter
som befinner sig i ett sent stadie av Parkinsons sjukdom.

N

ervsjukdomen Parkinsons
gör att hjärnan får svårt
att kontrollera nervsignalerna som styr rörelserna
i kroppen. Ofta börjar
sjukdomen efter 55 års ålder och i nuläget finns det dessvärre inget botemedel.
Men olika behandlingar och läkemedel
kan minska besvären och göra det dagliga
livet substantiellt bättre och enklare för
patienten.

användbara funktioner såsom larm, bärbarhet och olika registreringsfunktioner,
ger det möjligheten att bidra till en mer
frekvent och finjusterad daglig dosering
av medicinen för patienten.

–Det som särpräglar oss jämtemot andra läkemedelsföretag är att vi integrerar
modern teknik tillsammans med ett läkemedel. Det har varit en lång process som
krävt tålamod och långsiktighet eftersom
det är två parallella utvecklingsspår som
dessutom går under två regelverk, berättar
Jack Spira, vd för Sensidose.

–MyFID är framtagen för patienter
som har haft Parkinsons i några år med
standardbehandling som är otillräcklig
för att ge fullgod symtomkontroll. Vid
detta stadium övervägs ofta avancerade
behandlingar för patienten som kan innebära kirurgiska ingrepp och läkemedel
med behandlingspump. De här patienterna behöver en finjusterad mängd av
ämnet levodopa för att de ska få en bra
behandling. I stället för behandling med
pump behöver våra patienter endast ta ett
specifikt antal mikrotabletter och svälja
dem, säger Jack.

Sensidose har utvecklat doseringsapparaten MyFID och det receptbelagda
läkemedlet Flexilev, i form av små ”mikrotabletter”. De finns redan på marknaden
i Sverige, Norge och Danmark. Genom
en kombination av modern teknik med

Patienten kan till exempel ta en dos var
tredje timme. MyFID ringer och är då
inställd på rätt dosering, det går snabbt
och är enkelt. MyFID är väldigt flexibel
så att varje patient får precis det dem behöver berättar Jack.

–Om patienten får för lite levodopa
återkommer symptom som skakn ingar
men det vanligaste är egentligen stelhet
och mental tröghet. Patienterna kan inte
röra sig eller exempelvis gå över gatan.
Detta går att undvika genom att ta rätt
dos tillräckligt ofta. Tar man dock för
mycket överstimuleras systemet och då
får man ofrivilliga rörelser i den här patientgruppen. Därför är det precis lagom
dosering som gäller, inte för mycket och
inte för lite. Det är det jobbet som MyFID
gör, förklarar Jack.
Sensidose håller även på att utveckla en ny
produkt. Den är enklare än MyFID men
innehåller samma läkemedel (Flexilev).
Den kommer att lanseras under 2023 i
Sverige.
–Vi blundar inte för andra neurologiska
sjukdomar där vårt system kan passa. Vi
är i en tillväxtfas där vi arbetar på geografisk expansion av befintlig och även
kommande produkt. Vi genomför därför
nu en nyemission där vi hoppas få de
finansiella musklerna för att genomföra

Jack Spira, vd Sensidose

vårt program för att kunna hjälpa fler
patienter med Parkinsons sjukdom, avslutar Jack.
/Text: Isabelle Ibérer
Sensidose AB har sedan den 13 april 2022
godkänts för notering på Spotlight Stock
Market.

BiBB revolutionerar cancerdiagnostiken med
EndoDrill®, världens första
eldrivna endoskopiska
biopsiinstrument
BiBB-aktien är noterad på Spotlight Stock Market.
Handel i aktien sker via banker och fondkommissionärer.

Läs mer på www.bibbinstruments.com
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O´DWYER

- smycken med en egen historia
Med ett begåvat team av designers, guldsmeder och stensättare är O’Dwyer dedikerade till att
tillverka det perfekta smycket av guld, diamanter eller färgade ädelstenar. Oavsett om du letar efter en
förlovningsring eller vill ha ett skräddarsytt smycke tar O´Dwyer hand om dig på allra bästa sätt, och inte
bara i utvalda butiker i Sverige. O´Dwyer finns numera i flera länder i Norden och i Europa.

E

legant, vackert, tidlöst, romantiskt och av allra högsta
kvalité. Det är svårt att undgå
O´Dwyers unika design av diamant och ädelstenssmycken
och ens drömmar intensifieras flitigt när
man tar en titt i O´Dwyers ”Lookbook
2022” kollektion.
Underligt nog var Michael O´Dwyers
initiala livsplan aldrig att jobba med
smycken. Iallafall inte förrän han slutförde sin universitetsexamen i Irland och
erbjöds ett jobb i en juvelerarbutik. När
han hade avslutat sin första dag upptäckte
han att passionen och nyfikenheten för
ädelstenar var stor och att han ville bli
guldsmed. Efter många års studier inom
gemmologi (läran om ädelstenar) läste
han vidare till guldsmed i Irland, för att
sedan specialisera sig inom ädelstens-

Michael O´Dwyer, grundare O´Dwyer

sättning i Belgien. Slutligen landade han
i Stockholm där han startade O´Dwyer
för snart 14 år sedan.

ningar och specialförfrågningar. Michael
brukar beskriva sin butik som en blandning av en hantverksstudio och fabrik.

–Initialt hyrde jag en workshop på
Liljeholmskajen där jag ställde ut min
första ring i fönstret. Det dröjde inte länge
förrän den var såld, och så fortsatte det.
Idag säljer vi till 20 butiker i fem olika
länder och vår butik/studio ligger för närvarande på Östermalm. Om några veckor
flyttar vi till en större lokal i Vasastan,
berättar Michael O´Dwyer.

–Vi har kapacitet att producera flera
smycken per dag och upp emot 1000 per
år men de behandlas alltid som ”one off
pieces”, förklarar Michael.

” Every piece tells a story ”
Michaels internationella designstil bottnar i många års studier och arbete utomlands och resulterar i att varje smycke blir
designat på ett unikt sätt.
–Vanligtvis följer en guldsmed en
”master goldsmith” designfilosofi, men
eftersom jag aldrig haft en master så utgår
mitt koncept i stället från min egen logik.
Jag är en fri tänkare och det betyder också
att jag inte har någon annans erfarenhet.
När jag designar smycken börjar jag alltid
på en blank sida som innebär att varje
smycke får en unik design och tillverkning, och har sin egen historia - ”every
piece tells a story”, menar Michael.
O´Dwyer tillverkar smycken för både
detaljhandeln och B2B. I Sverige är diamantsmycken deras huvudsakliga försäljning men för exporten är det färgade
ädelstenar som dominerar. O´Dwyer är
inte en vanlig butik i den bemärkelsen att
man kan komma in spontant från gatan
utan butiken har endast öppet för bok-

O´Dwyer studioteknik
Michaels innovativa och mikroskopiska
teknik består av ren och precis stensättning av diamanter och ädelstenar, en metod han lärde sig från sin tid i Belgien.
”Influences of old technique meets new
contemporary style”, så beskriver Michael
O´Dwyers sin design som kan göras kring
en särskild ädelsten eller som resulterar
i en hel kollektion.
–Vi anpassar oss efter kunden. Vår
filosofi är att behandla alla kunder som
om de vore våra bästa vänner. Det är a
och o. Vi ger kunderna en fin upplevelse
och försöker alltid överträffa deras förväntningar. Exempelvis ritar vi inte bara
ringen utan gör även en 3D prototyp i
plast innan vi tillverkar ringen på riktigt
så att kunden får chansen att bära den
innan de beställer den, förklarar Michael.
Förändrat köpbeteende
Covid-19 pandemin har accelererat försäljningen för butiker online vilket även
har ändrat det naturliga sättet att köpa
smycken på.
–De flesta kunder söker på oss online
innan de kommer in eller bokar en tid.
Ibland är det via email eller videomöte.

Många vill också ha en bättre upplevelse
och service. Det är en stor del av vad vi
försöker att erbjuda. Det mesta vi gör är
på beställning. Kunderna vill inte bara
ha en ring utan de vill vara inblandade i
hela designprocessen, för att få en unik
slutprodukt. Processen kan ta tre veckor
till sex månader beroende på hur mycket
tid vi behöver för design och tillverkning,
säger Michael.
Allt guld O´Dwyer använder är certifierat återvunnet guld och ädelstenarna
kommer från en etisk källa, det finns inga
mellanhänder.
–Vi är bra på att välja ädelstenar. Vi
letar inte alltid efter de dyraste men definitivt de bästa. När vi köper ädelstenarna
ser jag till att pengarna går till bra ändamål. Jag anser mig själv vara en person
med en etiskt korrekt inställning och vet
därför exakt varifrån ädelstenarna kommer - det är också där som hela smyckets
unika histora börjar, avslutar Michael.
		

Text: Isabelle ibérer

Skanna QR koden med din
mobil för att titta på alla
vackra smycken i O´Dwyers
Lookbook 2022

Välkommen till
ett bättre bolån
• Ingen förhandling – samma låga ränta till alla
• Inga helkundskrav
• Inga tidsbegränsade rabatter

Det är lättare än du tror att flytta bolånet
och spara tusenlappar. Hos oss ansöker du
enkelt digitalt och får svar inom 5 dagar.
Gör som fler än 20 000 kunder redan gjort
och flytta till ett bättre bolån idag.
Hur mycket kan du spara?

Just nu erbjuder vi flytt av bolån upp till
60% av bostadens värde. Besök stabelo.se
för att se våra räntor och gällande villkor.

