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IDUN Minerals 2.0

- skapar framtidens skönhetsindustri
Medvetna, hållbara val är en prioritet för sminkbolaget IDUN Minerals. Det kan kännas svårt att få tag på en

högkvalitativ, hållbar produkt i en djungel av sminkprodukter men IDUN Minerals ligger i framkant när det gäller hållbar
utveckling. Nyligen har de lanserat IDUN Minerals 2.0 och genomgått ett omfattande förpackningsbyte och nytt
utseende. Det är ett första steg i rätt riktning: att nå en helt cirkulär affärsmodell 2030.

V

i har flyttat vår förpackningsproduktion
från Asien till Europa
eftersom vi vill utmana
marknaden till en stor
del. Merparten av världens kosmetikförpackningar görs i Asien
men vi kände att vi ville ta ett helhetsomtag. Dels vill vi producera lokalt med bättre material och mindre material, minska
utsläppen från transport och återvinna
förpackningarna. Det är ett stort projekt
som vi har jobbat med för att skapa den
nya IDUN Minerals 2.0, berättar Caroline
Thunstedt, vd för IDUN Minerals.
IDUN Minerals grundades i Stockholm
för 11 år sedan på internationella kvinnodagen och är välkänt världen över för
sina högkvalitativa sminkprodukter baserat på många års vetenskaplig forskning
av ingredienser som skyddar och vårdar
huden. Produkterna fungerar även för den
mest känsliga huden. Idag har varumärket
fått ett helt nytt helhetsintryck.
–Sedan dag ett har vi jobbat med fyrkantiga förpackningar, men med 2.0 insåg vi att det inte går att göra det. En
fyrkantig produkt kräver mer material
än en rund. Därför är nu många av våra
nya förpackningar runda och nästintill
fjäderlätta i mer hållbara, återvinningsbara och förnyelsebara material. Vi vill
att vårt tänk ska bli det ”nya normala”
inom branschen säger Caroline.
IDUN Minerals var även tvungna att byta
helt från mörka förpackningar till ljusa.
En av de produkterna som Caroline är
mest stolt över är deras rouge och bronsers som numera kommer i pappersförpackning.
–Det är så spännande för de kom tidi-

gare i en kompakt låda med spegel. När
vi åkte till plaståterbruket i Motala fick
vi reda på att svart plast inte går att återvinna. IDUN Minerals som många andra
märken har tidigare alltid haft svart plast
i förpackningarna för att det är standard.
Svart och guld är ofta förknippat med
sminkprodukter som är snygga och lyxiga
men det måste vi ändra på. Den nya lyxen
ska vara: ”desto lättare desto lyxigare”
säger Caroline.
Trots att folk är vana vid att köpa sminkprodukter med tyngd och som är svarta
har responsen av IDUN Minerals 2.0 varit
väldigt positiv.
–Vi har varit noggranna med att kommunicera vårt skifte i alla våra kanaler
och med våra kunder. Det är ett spännan-

de mottagande för att många älskar det
inte men när man väl tar sig tiden och
får chansen att berätta att det inte är bra
att vi producerar i en fabrik i Kina och
transporterar alla de här förpackningarna över hela världen förstår de. Får vi
chansen att kommunicera det ser man
också att det här är det nya. Det är så det
kommer se ut. Alla behöver göra den här
resan framåt, menar Caroline.
Hela kedjan är säkrad
Förutom hållbarhet och nya förpackningar har IDUN Minerals alltid varit involverad i att värna om djuren och naturen
också. Delar av sortimentet är certifierade
av Astma och allergiförbundet och Svanen
och de dessutom strävar efter att ha ett
sortiment som är 100 % veganskt.
–Vi kände för några år sedan att vi
ville jobba med Djurens rätt. De har en
märkning som heter ”I´m vegan”. Det är
en mycket tuff granskning för att kunna
säga att en produkt är helt vegansk. De
dokumenterar allt från ingredienser till
råmaterialsfabrik. Med Djurens rätt tog
det oss ett år att passera deras kontroll,
berättar Caroline.
Tredjepartsorganisationerna har varit väldigt avgörande för vår utveckling säger

Caroline eftersom vi är ett ganska litet
företag med 16 anställda.
–Vi har inte så stora muskler som de
stora globala jättarna har och då är det
fantastiskt att vi kan ta hjälp och samverka
med andra aktörers certifieringar, säger
Caroline. Hon fortsätter:
–Vi hoppas att med vårt budskap och
vår kommunikation att fler kommer att
köpa en skönhetsprodukt med hållbarhet
i åtanke.Vi vill även att andra märken ska
rätta sig efter det här tänket så att vi alla
kan få en cirkulär kedja inom vår industri. Vi är inte varumärket man behöver
i krig utan vi är en lyxvara och då är det
ännu viktigare att man tar sitt ansvar och
säkerställer att om man ska investera i
ett läppstift, nagellack eller foundation
så ska det vara en bra produkt som man
verkligen har optimerat i tillverkningen,
avslutar Caroline.
Text: Isabelle Ibérer
www.idunminerals.com
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Pontus Jakobsson, kreditchef på Euro Finans

Fakturaköp för företagare
säkrar betalningen
Euro Finans erbjuder fakturaköp med kreditrisk, fakturabevakning, företagslån, inkasso och juridisk
rådgivning för små och stora bolag, både nationellt och internationellt. ”Vi snackar inte – vi betalar”
lyder deras slogan och Henriette Wendelin, grundare och försäljningschef på Wendelin Media och
användare av Euro Finans fakturatjänst i många år, kan inget annat än instämma.

M

ånga företag kan nog
relatera till hur frustrerande det kan vara
att inte få betalt för det
arbete som levererats.
Euro Finans har under lång tid utvecklat
sina tjänster för att förenkla vardagen för
företagare. De var först i Sverige med att
erbjuda fakturaköp och deras koncept
är fortfarande marknadsledande 30 år
senare.
–Vi kan snabbt och tryggt förse små
och medelstora bolag med likviditet och
skydd mot kreditförluster. Se till möjlig-

heterna och leta efter skäl att hjälpa kunden att möjliggöra affärer, säger Pontus
Jakobsson, kreditchef på Euro Finans.
I år hanterade Euro Finans närmare en
halv miljon fakturor till ett sammanlagt
värde av 10 miljarder kronor åt både
svenska och utländska företag som är i
behov av att förstärka sin likviditet.
–Vi säkerställer att distributionen
av fakturan sker på det sättet som kundens kund vill ha fakturan på, skickar
påminnelse om det behövs och ringer
alltid kundens kund innan vi skickar inkassokrav. Har vi fortsatt inte fått betalt
skickas fakturan för indrivning via Kronofogdemyndigheten, förklarar Pontus.
–Marknaden kan tyckas se lite spretig ut just nu. Samtidigt som det sker en
återhämtning efter Covid-19 pandemin
lider marknaden av hög inflation och det
är sannolikt att efterfrågan i takt med
höjda räntor kommer att sjunka, fortsätter Pontus.

Henriette Wendelin, grundare
och försäljningschef på Wendelin Media.

Henriette Wendelin, grundare och försäljningschef på Wendelin Media har använt
Euro Finans i över fem år och är mycket
nöjd med deras fakturatjänst.

–Tjänsten är väldigt enkel och smidig
att använda. Vi skapar en faktura och
skickar den direkt till Euro Finans via
e-post. För en ännu smidigare hantering
går det att integrera redovisningsprogrammet Fortnox med vårt faktureringssystem och allt bokförs då automatiskt,
förklarar Henriette.
Wendelin Media har varit kunder hos
Euro finans i över fem år och har inga
planer på att byta fakturatjänst.
–Det bästa med Euro Finans faktureringslösningar är just enkelheten både för
oss som företag på Wendelin Media och
för våra kunder. Kunderna kan känna ett
förtroende och en trygghet när vi har en
så stark och välkänd partner som Euro
Finans i ryggen. De har verkligen hjälpt
vårt företag i flera aspekter, framför allt
att vi får in betalningen samma dag som
vi säljer fakturorna, menar Henriette.
Tidigare upplevde Wendelin Media tyvärr
kunder som inte betalade sina fakturor
i god tid vilket kunde bli förödande för
ett mindre företag. Med Euro Finans i
ryggen har betalningarna skett enligt
överenskommelse och kunderna kan
enkelt förlänga betalningsperioden om

de själva skulle råka ut för en period med
ekonomiska svårigheter.
–Euro Finans är en trygg partner och
sedan starten har vi endast haft positiva
erfarenheter vilket även vår revisor på
Grant Thornton Therése Henningsson
kan intyga. Tidigare kunde det hända att
vi inte visste hur den ekonomiska situationen såg ut för våra kunder speciellt
när pandemin bröt ut, vilket vi fick uppleva när flera annonsörer gick i konkurs
och vi förlorade oerhört mycket pengar. Euro Finans undersöker och ser till
att betalningsförmågan är god innan de
väljer att köpa fakturorna vilket är oerhört tacksamt för oss. Då kan vi enkelt
känna oss trygga att våra annonsörers
ekonomiska situation är god och att de
har en god ekonomi i företaget. Sverige
är dessvärre på väg in i en lågkonjunktur
och inflationen stiger och vi kan verkligen
rekommendera alla företag oavsett storlek
att med trygghet använda sig av Euro
Finans fakturatjänst, avslutar Henriette.
/Text: Isabelle Ibérer
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Pilgrimsvandra och
förändra ditt liv
På en resa för MER livslust och glädje i livet hjälper Malin Åhman - författare, inspiratör, entreprenör och
livsnjutare företag och entreprenörer att hitta de små sakerna i vardagen som gör livet mer värdefullt.
Genom pilgrimsresor och den första boken ”Pilgrim och symbolernas pussel ” som är en del av en trilogi
delar Malin med sig av svaret på frågan: ”Varför är du så glad jämt?”

N

är jag träffar Malin
Åhman på Zoom befinner hon sig i Grekland på ön Samos.
Jag ser en solbränd,
avslappnad och glad
Malin som beskriver hur god maten är
och att hon njuter av varje smakupplevelse. ”Det handlar om att leva i nuet”
säger hon. Malin beskriver sig själv som
”ingenjören som hoppade av ekorrhjulet”. Hon bröt den dagliga monotona
rutinen som många av oss befinner sig
i. Tidigare har Malin jobbat som lantmätare, fastighetsekonom och haft olika
chefspositioner. Hon hade även ett eget
konsultföretag med tio anställda inom
fastighetsvärdering som hon sålde för
tre år sedan. Malin var då 45 och kände

Malin Åhman på Hawaii

att det var dags att bli förtidspensionär.
Men det blev inte riktigt så.

situation. Med inspiration, livslust och
livsglädje.

–För 14 år sedan började jag pilgrimsvandra. Jag började skriva under en period då jag hade tappat minnet. Skrivandet hjälpte mig att komma ihåg. Jag gick
igenom en stormig skilsmässa och kände
att jag ville berätta min version för min
dotter. Inte från en arg synvinkel utan
mer för att uttrycka hur glad jag är att
hon finns och vilken fantastisk resa vi
har gjort tillsammans till där vi har landat
nu, berättar Malin.

–Mina pilgrimsresor började i Sverige
men därefter bar det vidare till Santiago de Compostela i Spanien, Frankrike
och till Rom. Hawaii har dock blivit min
favoritplats och det är dit jag anordnar
gruppresor varje år.

Malin började skriva om sina vandringar som hon säger varit hennes räddning
under en svår period av hennes liv.
–Jag gick ut i skogen och satte mig
ner för att andas och bara vara ett med
naturen. I dag är det populärt och trendigt med meditationer och skogsbad men
det jag gör är mer av en uråldrig variant
fast det är ungefär samma sak. Detta blev
grunden till den första boken i en trilogi: ”PILGRIM och symbolernas pussel”.
Innan boken publicerades hade jag tre
testläsare med olika åldrar och kön. Alla
tre blev så inspirerade och nyfikna att de
ville också gå ut i skogen och göra samma sak. Därefter blev första vandringen
bokad, berättar Malin.
Denna period blev en helt ny start för
Malin. Hon kunde få göra det hon älskade men samtidigt ta med andra på resan
och hjälpa dem som befann sig i samma

När Malin reste till Hawaii första gången träffade hon en medicinman som av
olika anledningar tog in henne under
sina vingar. Han ville lära Malin allt om
hawaiiansk healing. Nu har Malin varit
på Hawaii minst tio gånger, registrerat en
egen resebyrå och nästa gruppresa bär av
i december 2022.
–Det kommer att bli jätteroligt! Vi kan
vara max åtta personer. Inte fler just för
att kunna få den familjära känslan. Vi
kommer att flyga till Maui och därefter
åka över med båten till ön Lanai. Där bor
endast 2000 personer och 5000 rådjur. Det
är en ganska öde ö men energin är så lugn,
som om du trycker på en knapp och det
blir ”slowmotion” på livet. Där kommer vi
att vara några dagar och sedan fortsätter
vi resan till the Big Island, Hawaii med
nära naturenupplevelser som vulkaner,
lavaöknar, regnskog, hav och mycket mer.
Allt är superintensivt vilket ofta resulterar
i inre drama. Men vi kommer att bearbeta
det och ersätta dramat med nya positiva
drömmar, mål och frågeställningar. Vad
vill jag förändra i mitt liv och vad kan jag
göra för att få ett bättre liv? säger Malin.

–I samhället är vi vana att räkna pengar men jag räknar glada dagar i stället
som blir s.k holistisk avkastning. Har jag
många glada dagar är jag framgångsrik.
Då behöver jag inte flera miljoner på kontot, utan jag behöver två resor om året
och många roliga människor i min närhet
i stället, menar Malin. Hon fortsätter:
–När jag har en lugn morgon, är närvarande och smakar ordentligt på min
frukost är jag glad. Jag upptäcker nya
saker omkring mig. När jag får chansen
att hjälpa någon jag tycker om är jag glad.
Min värld har blivit lite större och var
och en kan hitta sina ”triggers” för att
bli glada, säger Malin.
Det är ett medvetet val att stanna upp
varje dag och njuta av dagen menar Malin.
–Här på Grekland har det varit fantastiskt! jag kan sitta i timmar och äta för
allting är så gott och ligger jag på stranden läser jag inte en bok utan jag gör ett
medvetet val och lyssnar på havets vågor
i stället. Du har möjligheten att välja själv
vad som gör dig glad, avslutar Malin.
Text: Isabelle Ibérer
Malin har startat en
Facebook grupp som heter
”Häng för Pilgrimmer,
vandrare och andra själsliga upptäcktsresande”

www.2happyhearts.se

VITAMINDROPP OCH INJEKTIONER
WWW.RELEASECO.COM

HUMLEGÅRDSGATAN 11
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Charlotte Nicolin
-konstnär och entreprenör
Charlotte Nicolin är konstnär och en driven entreprenör som värnar om miljö, djur och natur. Idag förser hon över
400 hem- och inredningsbutiker i Sverige och i Europa med sina populära djurmotiv. Charlotte vill skapa en känsla av
samhörighet mellan djuren och betraktaren för att i förlängningen av detta, öka intresset för miljö och djurskyddsfrågor.
Det är hennes konstnärliga talang och kunskap om djur som utgör hennes unika stil.

R

edan som barn hade
Charlotte ett stort intresse för djur och natur.
Hon är ofta ute i naturen
och skissar och samlar
information. Hennes stora nyfikenhet förde henne ut i världen.
Efter mer än 30 år utomlands, bland annat
i Frankrike, USA, Kanada och Tyskland,
startade hon sitt företag Art for a Reason
AB. Detta blev en plattform för att skapa
konst och att utveckla olika produkter
med hennes egna motiv. Hon öppnade
en butik där hon började sälja brickor,
tryck, vykort, handdukar mm både till
återförsäljare och direkt till kunder.
Hennes framgång har kommit tack vare
hennes konstnärliga talang, sinne för affärer och viljan och förmågan att skapa
gott samarbete både med leverantörer och
kunder. Att vara närvarande på sociala
medier tycker hon är roligt men lite svårt
att hinna med.

Butiken på Köpmangatan 3 i Stockholm

Charlottes unika kollektion består idag
av över 90 originalteckningar och ännu
fler målningar. Sedan 1999 finns motiven
på olika hem- och inredningsartiklar. Det
mest populära är brickor tillverkade av
laminerat bokträ från hållbart skogsbruk
med miljöcertifiering. De finns i olika
storlekar och former. Muggar i benporslin, konsttryck i olika storlekar, miljöcertifierade kökshanddukar, vykort och
anteckningsböcker är andra exempel på
hennes sortiment.
Hela utbudet finns i butiken på Köpmangatan 3 i Gamla stan i Stockholm.
Det är en mycket charmig butik på Stockholms äldsta gata och väl värt ett besök.
Det finns naturligtvis också en hemsida
med en web-shop. Produkterna är tillverkade i naturliga kvalitetsmaterial, miljöcertifierade och SEDEX certifierade
(kontrollerad ansvarsfull affärspraxis i
fabrikerna). Tillverkningen sker i Europa.
Charlotte och hennes team medverkar
på många inredningsmässor runt om i
Europa, till exempel Maison & Objet i
Paris, Formex i Stockholm och Ambiente
i Frankfurt för att nämna några. Här visas
produkterna till potentiella återförsäljare,
där träffar de sina existerande kunder,
skapar nya kontakter och har ibland
möten med leverantörer. Mässorna ger
möjlighet till en personlig dialog med
leverantörer och kunder vilket underlättar
samarbete och stärker kontakterna.
Charlotte har arbetat med många olika
tekniker och använder idag en metod

Charlotte Nicolin

hon själv utvecklat med grafitpennor på
syrafritt konstpapper. För vissa detaljer i
färg blandar hon även in pastell eller akvarell som gör att hon kan hitta precis det
uttryck hon söker. Motivet blir svartvitt
men med svaga toner i färg.
Skaparprocessen går till så att Charlotte
bestämmer först vilket motiv hon ska
arbeta med, sedan börjar hon samla in
information om det tilltänkta djuret. Hon
studerar dess anatomi, päls, hur det lever,
vad de äter m m. Charlotte tycker det är
en spännande och lärorik process och
helt nödvändig för att kunna utforma sin
personliga tolkning.
–Efter förstudierna gör jag ett antal
små skisser för att bestämma layouten.
Arbetet i originalformatet börjar sedan

med alla små detaljer. Det tar lång tid
att färdigställa varje original, hela processen tar ibland flera månader, berättar
Charlotte.

intresset för Östersjöns djur och växtliv.
Hemsidan används av skolor, miljöorganisationer och personer som intresserar
sig för Östersjön.

Charlotte stödjer olika naturorganisationer och har skapat djurporträtt och djur/
naturscener till djurskyddsorganisationer.
Bland annat La fondation de la faune du
Québec, Rescousse Quebec WWF. Till
Myskoxe centrum i Härjedalen porträt�terade hon myskoxen Härje som också
nu finns på flera av hennes produkterna.

Framtiden ser spännande ut, med flera
projekt som hon ska utveckla och hon
fortsätter naturligtvis att studera och
teckna djur. Charlotte planerar också att
vara med på flera utställningar, mässor
och skapa nya kontakter och samarbeten.
Hon vill gärna ge ut fler böcker med sina
bilder i fokus, bland annat om utrotningshotade djur.
		
Text: Isabelle ibérer
www.charlottenicolin.com

Hav och marina miljöer har alltid stått
henne nära och hemsidan www.livinginthebalticsea.com handlar om livet i Östersjön. Här har hon samlat information
och skrivit texterna, gjort alla illustrationer och målningar med syfte att öka
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”En av svamparna kan kosta

dig en halv miljon mer”

Att få en fuktskada i ett hus
eller en lägenhet är ett väldigt
tungt besked för många. Men
det handlar om att utreda
vilken typ av svamp det
handlar om. Är det rötsvamp,
exempelvis äkta hussvamp,
eller är det mögel? Detta kan
Botaniska Analysgruppen
hjälpa till med så att rätt
åtgärder kan tas. Ibland
behöver exempelvis inte ett
helt hus rivas, och då kan man
spara mycket pengar.

J

ag hoppas att ni aldrig kommer
att behöva oss säger Dr Marina
Usoltseva, VD och växtskyddspatolog på Botaniska Analysgruppen med ett leende på läpparna.
Men om ni skulle behöva oss är det bra
om ni kan förstå vad en fuktskada är och
hur ni kan lösa det. Vi kan hitta dolda
fuktskador och avgöra om det är äkta
hussvamp eller inte och vi kan utreda mögelstatus. Vi har den gedigna kunskapen
med vetenskaplig inriktning och metod
samt färdigheten som gör att vi kan hjälpa
er på allra bästa sätt, menar Marina.
Botaniska Analysgruppen grundades
1998 som ett spin-off företag som bygger
på vetenskaplig forskning. Först var det
pollen men snart kom byggnadsmykologiska tester med i bilden. När bolaget
bildades var det fokus på tjänster, kunder och försäljning. Något som Robert
Daun, mykolog och botanist med lång
undervisningserfarenhet från Göteborgs
Universitet och Marina berättar var tufft
och kändes initialt som en rejäl övergång
från forskningen. Men de lyckades och
idag uppskattas deras tjänster mycket på
marknaden.
–Om man lämnar en fuktskada tillräckligt länge så blir det i princip alltid
mögel för att mögel behöver väldigt lite
näring. Det räcker med lite damm som
fastnar på en yta. Det kan växa på betong och målade ytor men ännu hellre
på exempelvis gipsskivor. Mögel växer på
alla möjliga ytor bara det är tillräckligt
fuktigt, säger Robert.
I första hand vänder sig Botaniska Analysgruppen till företag och kommuner
men även privatpersoner är välkomna.

är bara en av dem som är ett dramatiskt
problem. Det är därför vi har en reklam
där det står ”en av de svamparna kan kosta
dig en halv miljon mer ”säger Marina. För
så dyrt, eller dyrare kan det bli.
Men med Botaniska Analysgruppens unika och gedigna kompetens med Robert
och Elisabeth Gondel från Göteborgs
universitet (även hon specialist i byggnadsmykologi) finns det få andra aktörer i Skandinavien som kan utreda detta
berättar Marina.
Robert Daun, mykolog och botanist

Marina Usoltseva, VD och växtskyddspatolog

–Det kan vara av olika anledningar
någon anlitar oss. Det är dels rötsvampar,
(svampar som bryter ner virket) och då
vill man verkligen veta om man måste
sätta in stora åtgärder. Ibland kan det
vara lindrigare rötsvampar som kräver
mindre åtgärder, eller så är det inte alls
rötsvamp. Vi tittar även på om det finns
mögelsvampar i byggnaden i sådan mängd
att det kan vara en hälsorisk. Vi följer de
s.k försiktighetsprinciperna som WHO
hänvisar till vilket innebär en fukt- och
mögelskada skall åtgärdas även då man
inte kan bevisa att den leder till ohälsa,
berättar Robert. Marina fortsätter:

beslut måste tas och en undersökning
måste göras.

–Det är fastighetsägaren i första hand
som är ansvarig för detta men enligt Boverket får man inte leva med en fuktskada
utan det måste åtgärdas. Robert inflikar:
–Vår uppgift är att visa om värdena är
normala eller om de är förhöjda, förklarar Robert.
När det finns mögel eller fukt i en lokal
krävs ofta en lång kedja av utredning. Ett

–Vi är en bit av den kedjan. Vi använder oss av ett speciellt instrument med
en liten propeller som suger in 40 liter
luft i minuten och som mäter halterna
av sporer i luften. Vi fångar upp dem på
plastremsor där sporerna får gro i upp
till två veckor, men ofta går det snabbare.
Om det skulle vara brådskande med ett
resultat kan materialprov lämnas in, då
gör vi det på express. Utifrån resultatet
kan vi sedan göra en bedömning och se
om det finns en fuktskada eller inte. De
flesta fuktskador är dolda men de kan
påverka människors hälsa, säger Marina.
Förutom byggnadsmykologi undersöker
Botaniska Analysgruppen även växter och
tittar efter virus, bakterier och djur som
angriper växter och golfbanor.
”En av svamparna kan kosta dig en halv
miljon mer”
Nästan hälften av alla Botaniska Analysgruppens prover är rötsvampar, men det

Ska man riva halva huset eller kanske
behövs det inte alls? Det kan skilja sig
mycket pengar och i en del fall kan det
även vara en fråga om liv och död beroende på i vilken typ av lokal det rör
sig om som exempelvis en operationssal.
–Våra instrument hjälper oss att fatta
beslut. Våra analyser hjälper oss att spåra
fuktskada, bedöma fuktskada, beskriva
fuktskada och sedan planera konsekvenserna. Efter man har renoverat kan vi
även hjälpa till med ytterligare en spormätning för att se till så att allt är borta,
säger Marina.
Framöver håller Botaniska Analysgruppen
på med en ny forskning eller utredning.
Det är en ny metod som kan göra riktade
mätningar via exempelvis eluttag. Det är
en icke förstörande metod för att ta reda på
vad som händer bakom väggarna istället
för att riva dem.
Text: Isabelle Ibérer
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Louise Hanold, verksamhetsutvecklare

Motorsportverkstad, ungdomsprojektet ”1 of Us”

Team Kjellin Mining leder
utvecklingen inom gruvindustrin
Med målet att”vara bäst på allt vi gör” och inställningen ”vi är en av alla” är teamkänslan av högsta prioritet för Team
Kjellin Mining som är välkända för sin dagbrottsverksamhet inom gruvindustrin. Deras innovativa och framåtdrivande
nytänkande inom digitalisering, social hållbarhet och miljö gör dem till ledande i branschen inom utveckling.

F

rån att köra skotercross
på elitnivå, vara stuntman
och skådespelare föddes
en passion för entreprenörskap för Mattias Kjellin som resulterade i gruv
och entreprenadföretaget
Team Kjellin Mining. Företagets konceptet bygger på Mattias starka värdegrunder
som alltid har stått högst upp på listan:
man gör saker och ting tillsammans, hjälper andra och nästintill eliminerar hierarkin på arbetsplatsen. På Team Kjellin
Mining är allas åsikter och insikter lika
mycket värda.

versamhet, erkända internationellt och
samarbetar med många internationella bolag. 2020 omsatte företaget ca 360
miljoner SEK.

Idag 14 år senare har Team Kjellin Mining
150 anställda, de är ledande på dagbrotts-

–Enormt stora volymer måste hanteras
varje dag, rättare sagt miljoner ton per år
säger Mattias. Louise Hanold, verksamhetsutvecklare på Team Kjellin Mining
inflikar:

–Vi tycker att vi är väldigt kunniga och
innovativa inom dagbrottsverksamheten,
och har på många sätt förändrat den till
såsom den drivs idag, menar Mattias.
Hjärtat i verksamheten för att få dagbrotten att fungera är Team Kjellins stora
grävmaskiner, det är dem som producerar
alla ton. De har en imponerade maskinpark med 71 maskiner.

–För maskiner är det samma värdegrunder som gäller. De är lika viktiga och det
är vi också noga med. Det spelar ingen
roll vilken maskin du kör eller vem du
är på företaget – alla har lika stora delar
och alla är lika viktiga i kedjan för att
verksamheten ska fungera.
Egen digital applikation

Mattias Kjellin, grundare och vd

När digitaliseringen tog fart för ett antal
år sedan, följde Mattias utvecklingen noga
men kom fram till att han inte ville vara
den som följer utan ville leda utvecklingen. Därför skapade Team Kjellin Mining
sin egna digitala applikation med hjälp
av inhouse personal.

–Vi har byggt alla system och funktioner själva och vi kan fortsätta bygga och
utveckla applikationen om vi vill. I den
kan vi sköta allting och det finns även en
kundportal som gör att kunden kan se vad
som är gjort, få en automatisk uppföljning och även se hur stor miljöpåverkan
arbetet har, berättar Mattias.
Team Kjellin Mining kan rapportera miljöpåverkan på riktigt tack vare applikationen och Mattias tror att det är unikt
för deras bransch. Resultaten ligger till
grund för många upphandlingar i olika
uppdrag och det kommer att bli hårdare
krav på det. De har lagt ribban för hur
mycket som man kan visa.
–Vi har även blivit kontaktade av världsledande namn på marknaden inom alternativ framdrift. De har följt oss noga
under en tid och är på många sätt väldigt
imponerade av vårt innovativa tänk. Vi
skulle vilja påstå att vi nu genom dessa
samarbeten leder även den utvecklingen, då som privat aktör tillsammans med
världsledande globala aktörer inom området av alternativ framdrift. Varför alternativ framdrift och inte eldrift? Jo för
att om ett år kanske vätgas är en troligare
lösning, säger Mattias.
Projekt för ungdomar
Förutom digitalisering så arbetar Team
Kjellin Mining aktivt med hållbarhet,
grön omställning och framförallt med
social hållbarhet. De har startat ett projekt
för ungdomar som heter ”1 of Us” där

syftet är att ge motorintresserade ungdomar en samlingspunkt och en plats
att umgås på. Projektet, som medför en
familjär känsla av fritidsgård med soffor,
kök och lunchrum i Mattias motorsportverkstad handlar om att ungdomar kan
komma och mecka med sina A-traktorer
och andra fordon, underhålla sina intressen och känna en tillhörighet.
–Den generation som nu växer upp har
till motsats för generationer de senaste
5–15 åren ett starkt intresse för praktiska
saker som i tidig ålder visar sig som ett
stort intresse för exempelvis mopeder,
epatraktorer samt bilar. Tyvärr är dem
oftast inte välkomna någonstans i samhället och jag ville uppmuntra det intresset
och samtidigt hålla ungdomarna borta
från droger och kriminalitet. ”1 of Us”
är gratis för ungdomarna, och hit kan
de komma och umgås, spela arkadspel
eller skruva i sina fordon med hjälp av
vår utrustning, berättar Mattias. Louise
avslutar: –Med projektet kommer även
en utveckling och tanken är att det ska
kunna fungera lite som en arbetsförmedling i längden. Vi har personal på plats
som hjälper, tar hand om och vägleder
ungdomarna. Lär dem ordning och reda,
passa tider, arbetsmoral och respekt för
andra. Ungdomarna är vår framtid i en
bransch som skriker efter arbetskraft.
Text: Isabelle Ibérer
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Smarta och trygga lösningar
för arbete på höjd
Rapid är helhetsleverantören för hyrställningar som finns där de behövs. Magnus Karlsson, depåchef på
rapid i Eskilstuna och Andreas Birgersson, projektledare på rapid har båda jobbat i över 30 år på företaget.
Om någon kan hyrställningar så är det dem. Rapid erbjuder allt från byggställningar, klätterplattformar och
väderskydd för alla typer av entreprenadarbeten.

V

i har en lång och
gedigen kompetens
eftersom vi har varit
i gång länge i branschen. Vi kan allt om
fasadarbete och hyrställningar. Från att
ha varit ett familjeföretag (Roland Karlsson fasadrenoveringar AB) med start i
slutet på 1960-talet i en källare till att idag
vara börsnoterade har vi kommit väldigt
långt. Vi är en av den största koncernen i
branschen och väletablerade i Mälardalen/Stockholm, där vi har huvuddelen
av våra uppdrag. Egentligen har vi inga
geografiska begränsningar – vi finns där
vi behövs, berättar Magnus.
Trots pandemin har det gått bra för rapid
och enligt Andreas har byggbranschen
fortsatt som vanligt.
–Vi trodde att förfrågningarna skulle
gå ner förra hösten men jag tycker inte att
vi har märkt av några större nedgångar,
snarare en ”boom” nu på våren, fortsätter
Andreas.
Rapid arbetar aktivt med kunden under
hela projektets gång. Från inledande besiktning på plats via planering, råd och
rekommendationer till färdig lösning – de
sköter allt. Bland deras kunder finns stora såväl som mindre företag inom bygg,
fasadrenovering, plåtslageri, måleri, takläggning och industri.

framåtriktade, produktiva och innovativa.
Vår börsnotering har också inneburit en
stor förändring för oss, framför allt känner jag mig mer inspirerad och nyfiken
än någonsin, säger Magnus. Jag tycker
det är kul att få vara med om nya saker
för normalt sett är vi som mittfältsspelare
på en fotbollsplan, det ska bara fungera.
Det är sällan någon kommer och säger
”vilken bra ställning ni byggde” men är
det lugnt och tyst då vet vi att det fungerar, fortsätter Magnus. Andreas inflikar:

Andreas Birgersson, projektledare på rapid

Magnus Karlsson, depåchef på rapid Eskilstuna

–Vi har ett bra kundfokus, vi är väldigt
flexibla och erbjuder helhetslösningar vilket gör hela processen mycket smidigare
för alla parter, säger Magnus.

–Vi ser till att ha bra packlistor och allting förberett för våra ställningsbyggare.
På så sätt slipper vi onödiga transporter.
Vi försöker alltid ligga i framkant när
det gäller säkerheten, arbetsmiljön och
kvalitén, säger Magnus.

Förutom depåerna i Eskilstuna och Jordbro fick rapid i december 2021 ytterligare
en depå i Bålsta i och med fusionen av
ställningsföretaget Robust Något som är
oerhört viktigt inom byggbranschen är
arbetsmiljön. Rapid är ISO 14001 och
ISO 9001 certifierade och medlem i STIB,
Ställningsentreprenörerna. De flesta av
rapids ställningar kommer från Layher,
en av Europas ledande tillverkare. De är
säkra, arbetsvänliga och anpassningsbara
ställningar som monteras snabbt och enkelt. Byggställningar från Layher har hög
lastkapacitet, lång livslängd och många
tillbehör.

De flesta medarbetare på rapid har jobbat
länge i sina roller, precis som Magnus och
Andreas. De menar att det beror på att
medarbetare trivs och att många känner
sig hörda i bolaget. Rapid har idag 51
anställda och Magnus berättar att trots
antalet finns det inga hierarkier. De är
som en enda stor familj.
–Stämningen och känslan i bolaget har
varit på topp och särskilt nu när vi har
fått lite nytändning genom fusionen med
Robust. Vi är många medarbetare som är

–Jag kommer precis från ett möte
med en kund där vi diskuterade ett nytt
projekt. Det är mycket att tänka på och
nya situationer och utmaningar kan uppstå, men vi är alltid en del av lösningen.
Magnus fortsätter:
–Vi har mycket att göra just nu och
kan knappt ta in fler kunder. Vi vill att
kunderna ska känna sig trygga och säkra. Därför kommer vi en tid framöver
fokusera på att landa med Robust för att
sedan bygga vidare framåt.
		

Text: Isabelle Ibérer
Sedan 2020 ingår rapid hyrställningar
i Fasadgruppen Norden AB.
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Innovativ basmakeup för
en aktiv livsstil

D

och triclosan från samtliga produkter.
Vi utvecklar endast produkter efter våra
kunders behov. Varje produkt måste göra
skillnad för våra kunder och underlätta
deras vardag. Din makeup ska jobba för
dig, inte tvärtom!

en svenska supermodellen
och entreprenören Victoria Silvstedt är numera
ambassadör för makeupmärket Base of Sweden.
Märket lanserades 2019 och finns idag
i ett flertal länder över hela världen. Vi
mötte Victoria Silvstedt och grundaren
av Base of Sweden, Jasmine Lundqvist,
för en exklusiv intervju.

När grundades Base of Sweden?
Jasmine: Base of Sweden grundades 2019
och allt tog fart när vår foundation, The
Base Foundation, vann pris för “Best Makeup Product 2019” på världens största
skönhetsmässa Cosmoprof i Italien. Jag
hade tänkt att vi skulle växa organiskt
men det blev pang, bom, rakt ut i det
globala direkt. Idag finns vi i flera länder
över hela världen och jag trodde aldrig
att vi skulle komma dit så snabbt!

Hur kommer det sig att du valde att bli
ambassadör för Base of Sweden?
Victoria: Jag träffade grundaren Jasmine Lundqvist när jag var domare i en
startuptävling för Businesspodden. När
jag hörde Jasmine pitcha produkterna så
tänkte jag att det lät för bra för att vara
sant! Men efter att ha testat foundationen
så var jag helt chockad! Jag var i Miami
och den satt hela dagen lång - på beachen,
på kvällarna och i solen!

Vilka är dina tre bästa tips till någon
som vill starta eget?

Vad är det som skiljer Base of Swedens
makeup från all annan makeup som
du testat?
Victoria: Foundationen sitter bättre än
någon annan foundation som jag testat samtidigt som den är otroligt snäll
mot huden, vad många kanske inte vet
är att jag har väldigt känslig hy så jag
är väldigt noga med vilka produkter jag
använder! Dessutom är alla deras produkter veganska och cruelty-free, vilket
är väldigt viktigt för mig.
Varifrån kom idén till att starta Base
of Sweden?
Jasmine: Jag var trött på att behöva sminka om mig efter jag tränat på lunchen på
jobbet. Jag började lägga märke till hur
mycket tid man lägger på att sminka sig
och hur lite tid man har som småbarns-

mamma som jag var då. Tillsammans
med en vän anlitade vi några kemister
och började laborera fram en foundation

(The Base Foundation) som skulle tåla
vatten, träning, sol, stressiga dagar - ett
aktivt liv helt enkelt. Den blev till slut
nästan för bra för att vara sann, vi lyckades få fram en formula som sitter upp
till 72 timmar och tål saltvatten - den
första i världen faktiskt! Jag såg ett hål
i marknaden för innovativ basmakeup
som verkligen håller hela dagen och så
ville jag framhäva svensk kvalitet och då
föddes Base of Sweden.
Hur arbetar ni med hållbarhet?
Jasmine: Vi arbetar aktivt för att minimera vårt avtryck på miljön. Alla våra förpackningar, tuber, borstar och svampar är
återvinningsbara. Produkterna är extremt
dryga vilket gör att du inte behöver fylla
på lika ofta som med många andra makeupprodukter. Vi är väldigt noggranna
med vilka ingredienser vi använder och
har uteslutit PEG, SLS, PFAS, parabener

Jasmine: 1. Testa din idé innan du gör
en fullskalig lansering. Går du inte ut
och testar din produkt innan den är helt
färdig så får du inte den feedback som
tar dig till nästa nivå, och du träffar inte
dem som kan hjälpa dig komma dit. 2.
Var modig! Det är läskigt att ge sig in i
nya utmaningar utan fast mark under
fötterna. Speciellt som kvinna kan det
vara svårt att tro på sig själv och ta plats
i en mansdominerad bransch. Men när
du vågar visa att du tror på dig själv, så
kommer andra också att göra det. 3. Ta
aldrig ett blankt nej utan feedback – var
alltid envis och se till att använda ett nej
som en chans till att fortsätta utvecklas
och bli bättre. Varför säger du nej? Vad är
det som behöver ändras och bli bättre för
att du ska säga ja? Ett nej med en lärdom
är bara ett stopp på vägen mot ett ja.
Med koden SVD3 får du just nu 20% rabatt
på alla Base of Swedens produkter. Scanna
QR-koden för att komma direkt till
www.baseofsweden.se
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Med Altereds innovation kan du
vara klimatpositiv från dag 1.
Det finns miljarder kranar och duschar på marknaden idag. Med Altereds teknik kan majoriteten av dessa
enkelt uppgraderas så att de är klimatpositiva från dag 1 och har betalat sig på några månader. Framgången
ligger i att bolaget lyckas ha maximal besparing, utan att tumma på upplevelse och funktion. Nu sprids
bolagets produkter över världen.

H

ur många gånger om dagen öppnar vi en kran?
I hemmet, på kontoret
eller i en offentlig miljö.
Tänker vi någon gång
på hur många liter vatten som faktiskt
slinker med och som påverkar klimatet
negativt? Nu när stora delar av världens
grundvatten minskar och försvinner måste vi börja tänka annorlunda. Det menar
grundarna för företaget Altered.
–Helt plötsligt befinner vi oss i ett
annat läge och kan inte längre kan tänka
”vad härligt, här flödar det vatten”, säger
Johan Nihlén, en av grundarna av Altered.
Det människor inte tänker på är att det
går åt enorma mängder energi att få vatten i kranen eller duschen. Vattnet har
pumpats, renats, transporterats och sedan
värmts upp. Att spara vatten är därför ett
fantastiskt bra sätt att också minska energianvändning och CO2-utsläpp, fyller
medgrundaren Mikael Abbhagen i.

Kopplingen mellan vatten och energi är
något som uppmärksammades av bl.a.
WWF som tilldelade bolaget priset Climate Solver där man beräknade att innovationen globalt har potential att spara
över 100 miljoner ton CO2 per år.
Tillsammans med den tredje grundaren
och uppfinnaren, Professor Kaj Mickos,
har de tre expertis från innovation, design, varumärkesbyggande och användarupplevelser. De insåg hur stort problemet
var och ville påverka vattenanvändningen
i städer. De demonstrerade första gången
produkten genom en video som fick en
viral effekt via sociala medier. Telefonen
ringde oavbrutet och de kunde knappt
hantera all uppmärksamhet. Det var uppenbarligen ett problem som människor
insåg behövdes och en lösning som låg
rätt i tiden. Därför grundade de företaget
Altered 2016.
–Vi ville ha en positiv klimateffekt på
kort sikt. Därför ville vi designa något
som var enkelt att implementera, billigt
och som gav en direkt effekt. För företag
är det en så liten investering att det inte
påverkar större, mer långtgående, klimatinitiativ. En lågt hängande frukt helt
enkelt, berättar Johan. Mikael Abbhagen
tillägger:
–Det ser vi hos privatpersoner också. De
flesta människor vill verkligen göra en
positiv skillnad, men det är inte alltid så

lätt att veta var man ska börja. Här får
man en mycket enkelt och tydlig lösning
där man kan se effekten direkt.
Altered har såväl munstycken som installeras i befintliga kranar, som hela kranar
på marknaden idag. Munstyckena kommer i olika versioner som är anpassade
för olika användningsområden. DUAL
FLOW som är utvecklad för hem och
hotell har två olika lägen; ett extremt
sparande med 98% dimläge och ett generöst sprayläge som sparar 85% vatten.
SINGLE FLOW SPRAY och SINGLE
FLOW DOME sparar 85 respektive 96%
och är utvecklade för mer publika miljöer
som kontor, skolor, bensinmackar och
köpcentrum. Miljöer där majoriteten av
användandet är handtvätt.
–Problemet med vanliga flöden är att
du inte kommer åt vattnet. Det ligger
i lager eller rinner rakt förbi. Vi bryter upp vattnet i tusentals droppar, där
varje droppe har sin egen ytarea. Det
gör att du kommer i kontakt med - och
använder - varenda droppe vatten som
kommer ur kranen. Resultatet är att du
blir lika blöt som i en vanlig kran, men
bara använder en bråkdel. I duschen är
principen likadan men vi skapar större
droppar som sprids ut slumpmässigt så
man får en bra täckning, berättar Johan.
Mikael inflikar:
–Det roliga är att många efterfrågade ett
duschmunstycke i början när vi startade

företaget men nu kan vi stolt säga att vi
lanserar det i augusti.
Än så länge har Altered sålt direkt till
slutkund och man har installerat 150 000
enheter över hela världen. Nu förbered sig
bolaget för att gå ut brett till massmarknaden, och som ett första steg lanserar man
i oktober en första produkt tillsammans
med IKEA.
–Hela idén med Altered är att nå så stor
impact så fort som möjligt. För att lyckas
med det måste vi nå ut till väldigt många
människor. Det gör vi med IKEA. Nästa
steg är att få partnerskap med globala tillverkare för att även kunna vara valbara i
upphandlingar inom företagsmarknaden.
berättar Johan. Mikael fortsätter:
–Alla vill ha förändring, men ingen
vill förändra sig. Det finns ett glapp
mellan intentionen och handlingen hos
människor och företag. Därför är det
viktigt att man direkt ser resultatet av
det man gör. Om du har installerat våra
produkter i duschen eller handfatet är
du klimatpositiv efter en halv dag. Det
är svårslaget.
		
Text: Isabelle Ibérer
www.alteredcompany.com
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Ny revolutionerande svensk metod
mot kronisk torrhet och intimbesvär
Dagligen hör det av sig personer till Q for Skin som har det besvärligt med sin torra och kliande hud.
Genom sina innovativa, naturliga och högteknologiska hud- och hårvårdsprodukter baserat på forskning av
svartvinbärsfröolja och lingon bringar företaget hopp då det annars kan kännas hopplöst.

Florence Ellinor Nilsson , grundare Q for Skin
och Linnéa Burström, hållbarhetschef, produktutveckling

K

liande hud, flagnande hårbotten eller torrt underliv.
Vi har nog alla upplevt
det någon gång eller känner någon som lever med
dessa obehagliga fenomen dagligen. Det
kan kännas hopplöst och kliandet slutar
aldrig.
För Q for Skins grundare Ellinor Nilsson
kunde andranamnet Florence inte vara
mer passande, och att hon idag har valt
Florence till sitt tilltalsnamn är en naturlig utveckling. Att möta människor, hitta
lösningar och få hjälpa till har varit en
stark drivkraft. Den gjorde sjuksköterska
till ett självklart yrkesval och är grunden till att hon började utveckla egenvård
för människor med torr, känslig hud och
torra slemhinnor.
–Det är inte kul att känna sig ful.
Torr hud, hårbotten och underliv är något man ska ta på allvar. Under perioder
i livet upplever de allra flesta kvinnor
att balansen i underlivet rubbas och att
slemhinnorna blir sköra, känsliga och

torra. Det leder till sveda och obehag som
både kan ta bort lusten till intimitet och
gör sex smärtsamt. Det är inte lätt att
veta vilka vägar som finns för att stötta
hud och slemhinnor med egenvård, och
många kämpar för att hitta en lösning.
Men det är hoppfullt att lösa besvären,
inte hopplöst brukar vi säga. För ca 20 år
sedan drevs jag av en nyfikenhet; finns det
något som gör skillnad vid hud, -intim
och hårbottenbesvär, som är så vanligt?
berättar Florence.
Q for Skin är ett koncept som bygger på
många års forskning från Åbo universitet.
Forskarna som består av kemister och
livsmedelsvetare har fullständigt involverat sig i vad den nordiska floran har
för näringsämnen som gagnar folkhälsan.
Florence blev så inspirerad att hon ville
ta fram egna produkter baserat på denna
forskning. 2007 startade hon, då ensamstående mamma till tre barn, Q for Skin.
–Vi startade med havtorn men idag
består vår Q for Skin serie av lingonfröolja
och svartvinbärsfröolja. I svartvinbärsfröoljan finns det lättupptagligt Omega-3.
Det är sällsynt eftersom den kommer redan omvandlad och klar som vår kropp
kan ta upp. Precis som Omega-3 från fiskolja. Fördelen med att använda Omega-3
från svartvinbärsfröolja är att det bevarar
havens känsliga ekosystem och är fritt
från miljögifter och tungmetaller, säger
Florence.
Det finns inte bara Omega-3 i oljan utan
även den omtalade Omega-6 fettsyran
GLA som hud och slemhinnor behöver
för att vara i balans.
Svarta vinbärets små frön genomgår en
ekologisk pressningsmetod innan det blir

olja. Studier har gjorts på både gravida,
ammande och spädbarn berättar Florence. Det är en trygg och säker olja att
använda som mjukgör hud och slemhinnor genom att återställa fettbalansen och
bildar en barriär som skyddar och vårdar.
– Det är den största belöningen. Att få
höra att det blivit bättre och att barn och
vuxna som trott att de aldrig kan bli av
med besvären får en vändning, säger Linnéa Burström som är dotter till Florence
Nilsson. Idag är Linnéa hållbarhetschef
och ansvarig för produktutveckling hos
Q for Skin.
När Florence diagnosticerades i aggressiv äggstockscancer i februari 2020 fick
hon själv uppleva hur avgörande egenvård
kan vara. Cellgiftsbehandlingar innebär
en rad svåra biverkningar där torr hud,
hudsprickor och torra slemhinnor bara
är några exempel. Att inte se sjuk ut, få
ha lyster och fyllighet i ansiktet och ha
en mjuk hud ger viktig kvalitet i livet och
minskar lidandet.
– Min läkare var förvånad över att jag
inte hade problem med atrofisk vaginit,
det vill säga torrhet och sprickor i underlivet som kan vara oerhört smärtsamt.
Jag har inte heller drabbats av de vanliga
hudproblemen som är vanliga biverkningar. Detta tack vare vår egenvård, betonar
Florence Nilsson.

är där för våra kunder, hela vägen. Vår
filosofi är att var och en är unik och att
hälsa och välbefinnande påverkas av en
insida och utsida i balans. Linnéa fortsätter:
–Från allra första början har vi haft
en skicklig chefkemist. Hon skapade produkter som är multifunktionella, alltså
som kan användas till flera olika ändamål. För fem år sedan var konceptet för
multifunktionalitet inte särskilt omtyckt
men idag har marknaden exploderat i
och med att miljön och hållbarhet har
blivit en prioritet för många. Vi anser att
det är viktigt att erbjuda en produkt som
kan användas för flera olika områden, att
de är naturliga och som inte innehåller
eteriska dofter, parfymer, kemikalier och
konserveringsmedel som triggar allergier,
menar Linnéa.
För Florence och Linnéa är Q for Skin ett
familjeföretag men framförallt ett livsprojekt som de är stolta över.
–Även om jag har en tråkig cancerprognos idag (som jag inte lyssnar till), känner
jag mig nöjd. Jag har tagit fram grunden
för produkterna och jobbat envist utifrån
att det är viktigt att känna hopp. Jag är
glad, jag har inga eksem och jag mår bra.
Jag har inget torrt underliv, jag lever för
dagen. Det som händer en annan dag det
får vi ta itu med då, avslutar Florence.

Alla Q for Skins kunder kan få stöd och
rådgivning på vägen.
–I min situation är det viktigt att någon
ser mig, hör mig, bringar hopp och finns
där som stöd. Det är avgörande för oavsett
vad du har fått för elände är det lätt att
man blir knäckt och tappar fotfästet. Vi

Text: Isabelle Ibérer

Läs mer:
www.qforskin.se
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”Med lång erfarenhet av att rekrytera chefer och
specialister inom IT åt ledande, attraktiva företag.”
p4it Search & Recruitment erbjuder kvalitativa rekryteringslösningar med fokus inom IT. Vi skapar mervärde åt våra kunder,
deras medarbetare och åt våra kandidater. För oss är kvalitet, kunskap och engagemang helt avgörande värdeord för en lyckad rekryteringsprocess. Vi skapar byggstenarna för ett lyckat resultat och en
långsiktig relation med våra kunder och kandidater.
”Ett bolag är aldrig bättre än de medarbetare som arbetar där” anser
vi. Därför är matchningen av kandidaten mot företaget, rollen och
gruppen helt avgörande för hur resultatet blir. För oss är det viktigt
att våra kunder känner sig trygga i att vi har en god insikt i deras
verksamhetsområden och att vi förstår våra kunders behov gällande
både mjuka och hårda värden. Vi har en stor vana och lång erfarenhet av att anpassa vår t arbetssätt efter våra kunders olika behov. Vår
kunskap ger oss också möjlighet att guida och vägleda våra kunder
till att göra rätt val när de behöver hitta nya, duktiga medarbetare.
Vi önskar alla våra kunder och kandidater en riktigt bra sommar!
www.p4it.se

Unikt, svenskt
dammsugarmunstycke!
Tycker du att det är jobbigt att
dammsuga? Blir du trött och får ont i
axlar och leder?
KÖP
N
END U FÖR
AST

179

• Nozzy Glider är ett svenskt
dammsugarmunstycke med två
mycket viktiga egenskaper.

Dessutom slipper du växla läge
på munstycket när du byter från
golv till matta.

• Det är marknadens lättaste
allroundmunstycke

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.

Nu ännu bättre!

• Du sparar axlar och leder och
du behöver inte anstränga dig lika
mycket som annars.

Varför inte prova denna unika
svenska patenterade
uppfinnning?

Gå in på www.nozzyglider.se och läs mer. Där kan du också beställa
Nozzy Glider dammsugarmunstycke.

• Du vinner tid. Med Nozzy Glider på
ditt dammsugarrör så dammsuger
du på halva tiden mot normalt.

Köp nu för endast :

• Det glider lättast av alla
munstycken över alla underlag.
Vad vinner du?

179 kr + frakt

+fra

kt

:-

Nu passar Nozzy Glider alla runda dammsugarrör med en diameter
mellan 31-35 mm vilket är den vanligaste rördiametern på svenska
dammsugarrör.

Beckholmen 507,11521 Stockholm
www.innovac.se info@innovac.se
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Kräv kontinuerlig uppföljning
- och skapa bättre bostäder!
När nyproduktionen fungerar som bäst skapar den en rörelse för hela bostadsbranschen. Nyproduktionen bidrar med
bostäder som inte finns idag - tex stora bekväma lägenheter för de som bor i sina villor lite på övertid. Eller yteffektiva
bostäder för den lilla familjen som inte har råd med mer. För att nyproduktionen verkligen ska kunna bidra med det som
marknaden saknar krävs ett beslutsfattande baserat på bra och färskt data. Både hos de som bygger bostäder men
framförallt hos de som tillhandahåller marken, nämligen kommunerna. Det menar Rebecca Lagerkvist, grundare till Rebla
som är systemstödet för dig som säljer och marknadsför nyproducerade bostäder.

O

fta gör man en
analys i början av
ett nyproduktionsprojekt och sedan
bygger man utifrån den. Ett projekt spänner över
lång tid och datan som låg till grund för
analysen blir snabbt gammal. För tre år
sedan visste vi inte vad en pandemi var

och vi trodde absolut inte på ett krig i
ett grannland. Saker och ting förändras
snabbt och vi måste kunna följa hur det
påverkar människors behov och köpkraft
- det är här Rebla kommer in i bilden.
–Med ett system som Rebla går det
att göra mätningar på ett enkelt och
kostnadseffektivt sätt. Du får kontroll,
ordning och reda samt insikter. Genom

att följa intressenter och köpare kan du
analysera marknadens svängningar. Vi
på Rebla har 25 års erfarenhet av data
och analys och har lagt ner vår själ i att
skapa ett system som alla som arbetar
i fastighetsbranschen kan använda och
förstå, säger Rebecca.
Användning av realtidsdata är inte så
utbredd i bostadsbranschen. I alla fall
inte på sälj- och marknadssidan. Många
bostadsutvecklare överlåter allt till mäklare och ser inte sin egen roll i försäljningsprocessen. Rebecca brukar dra exemplet - säg att du har en lista med 1000
intressenter och att 10 av dem kommer
köpa en bostad. Då är den listan värd runt
50 miljoner - hur många företag skulle
lämna ut 50 potentiella miljoner utan krav
på daglig insyn, uppföljning och rapportering? I nyproduktionsbranschen görs
detta hela tiden. Kanske för att det inte
funnits några alternativ - det vill Rebla
ändra på.
–Vi vill skapa ett enkelt sätt där bostadsutvecklare kan ha ett effektivt samarbete
med mäklarna men fortfarande ha full
kontroll. Man säger ju att datan är den nya
oljan, varför ge bort något så värdefullt?
Särskilt i dessa tider, menar Rebecca.
Med bra dataunderlag kan man lättare
träffa rätt i att bygga de bostäder som
människor vill ha och har råd att betala för. Därför tycker Rebecca att kommunerna borde ställa större krav på att
de som får köpa marken också har bra
uppföljningssystem för att säkerställa att
det de bygger blir attraktivt. Kommunerna ställer krav på så många rapporter i
början av ett projekt - av vilka många
säkert bara blir skrivbordsprodukter.
Det vore bättre om de fokuserade på mer
kontinuerlig uppföljning. Inte belastade
bostadsutvecklarna med så mycket administration utan mer jobbade tillsammans
med branschen för att se till att det skapas bra systemstöd (som Rebla) som gör
verkligheten enklare för alla.

Det är omöjligt att på förhand räkna ut
allt. Det har vi verkligen sett under pandemin. Tack vare jobba-hemma-trenden
efterfrågas idag ofta klädkammare med
fönster som även kan fungera som arbetsrum. Man har inte råd eller lust att betala
för så mycket yta som ett extrarum för
arbete och då är ju en liten klädkammare
med fönster ett bra alternativ. Sådana här
saker går lätt att se om man mäter kontinuerliga förändringar i människors behov
men man kan inte gissa dem två år innan.
Nästa steg för Rebla blir att ta sig över
Östersjön till Finland.
Reblas effektivitet och goda rykte har
spridit sig utanför gränserna och de finns
inom kort på den finska bostadsmarknaden. Hela Rebla applikationen är nu
översatt på finska.
–I denna veckan kommer vi att anställa en customer success manager som
pratar finska och som kan hjälpa oss med
våra finska kunder i systemet. Vi hoppas
på att kunna komma i gång med finska
testkunder i september bl. a. med en finsk
samarbetspartner som vi krokar arm med,
berättar Rebecca.

”

		

Text: Isabelle Ibérer
Läs mer : www.rebla.se

Med bra dataunderlag kan man
lättare träffa rätt i att bygga de
bostäder som människor vill ha
och har råd att betala för.
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Campus Star i Stockholm, Spånga - pågående projekt som förväntas färdigställas under åren 2023-2024.

Hållbara studentbostäder som
möter ungas digitala behov
Studentbostäder i Norden (SBS) erbjuder prisvärda studentboenden av hög kvalitet med en helt digitaliserad hyreshantering.
Bolaget förvaltar och utvecklar studentbostäder i långsiktiga partnerskap med kommuner, regioner och högskolor. Deras
ambition: att bli Nordens ledande studentbostadsbolag och det givna valet för studenter på väg mot sitt drömyrke.

S

BS är ett innovativt, ungt bolag som grundades 2018 och
är Sveriges enda noterade
studentbostadsbolag. Sedan
starten gjorde bolagets vd Rebecka Eidenert valet att använda sig av
nya system för att kunna vara agil och
möta kraven på marknaden. Företaget
är unikt eftersom de endast fokuserar på
förvaltning och produktion av studentbostäder. Kundgrupperna är mottagliga
för innovativa möjligheter med digitala
tjänster. Magnus Jägre, hållbarhets- och
innovationschef på SBS har bred erfarenhet av innovativa lösningar och delar
med sig av de unika och hållbara idéer
som finns på deras nya studentboenden.
–Vårt koncept bygger på att göra förändringar på riktigt. Vi tror på att integrera ny teknik i våra fastigheter för att
skapa en kvalitativ boendeupplevelse, där
vi ser till att våra lösningar fungerar i
praktiken, säger Magnus Jägre, Hållbarhets-och innovationschef på SBS.
SBS studentbostäder har bl.a. temperatursensorer som ser till att komforten är
bra och att det är rätt temperatur i varje

Magnus Jägre
Hållbarhets- och innovationschef
på SBS.

I studentbostäderna i Spånga finns även
gemensamma utrymmen. SBS har byggt
studieområden, föreläsningssalar, poddoch studierum. Det planeras även för gym
och padelbana. På utvalda platser bl.a.
i Malmö finns det även bilpooler med
elbilar och laddningsstationer för de som
vill åka bil tillsammans.

lägenhet. På så sätt kan de styra vilken
temperatur hela fastigheten ska ha och
som i längden sparar energi och minskar koldioxidutsläpp. Resultaten kommer
att presenteras i SBS digitala boendeapp
Avy-Tmpl som SBS lanserade julen 2021
för de boende.

på de miljöbesparande åtgärder som vi
inför. Det är ett komplement till att ha
bra fönster, isolering och kontroll. Om
något går fel ser vi det i vårt övervakningssystem och vi kan följa det genom
robotar som samlar in energidata från
leverantörerna, säger Magnus Jägre.

–I all vår nyproduktion finns det individuell mätning för el och varmvatten
och uppkopplade styrsystem för hela fastigheten. I de flesta fastigheter finns även
solceller. El och varmvatten ingår inte i
avgiften som schablon utan mäts individuellt, vilket innebär att studenterna
får en chans att påverka sin förbrukning,
säger Magnus Jägre.

På Campus Star i Stockholm, Spånga
byggs bl.a. 1 rum och kök på 16 kvm
med 4 000 - 5 000 kr i hyra per månad.
Ytan kan låta litet men de har lyckats
få in ett fullskaligt badrum som är tillgänglighetsanpassat och där hela lägenheten är möblerad med fasta möbler så
att studenten slipper köpa sängstomme
och förvaringsmöbler.

–Normalt drar fastigheter ungefär
50–60 kWh elektricitet per uppvärmd
yta, inklusive hyresgästernas el. I studentboendet i Jönköping där vi använder oss
av solceller och mäter hyresgästernas el
ligger vi på 18 kWh per uppvärmd yta i
inköpt el. Det visar att vi får effekt också

–Eftersom en del studenter inte har
råd med nya möbler och många vanligtvis
flyttar in med möbler som sedan kastas,
vill vi förenkla för dem och samtidigt
kunna återanvända möblerna för att bidra
till minskat klimatavtryck, säger Magnus
Jägre.

–Det är viktigt med gemenskap, eftersom studenter är en grupp där den psykiska ohälsan har vuxit. Mycket på grund
av pandemin men även för att man kanske
inte känner någon. Vi tror fortsättningsvis
på att kommunicera ännu mer kring hållbarhet och innovation men även social
hållbarhet. Människor behöver umgås, vi
mår inte bra av att vara ensamma, säger
Magnus Jägre.
SBS utgår från ett digifysiskt synsätt för
att ständigt effektivisera och förbättra flödet. Just nu genomför bolaget ett testprojekt med nycklar via mobilen. Det gör att
SBS inte behöver hantera fysiska nycklar
på orterna och studenterna slipper betala
dyra låssmeder om de blir av med dem.
–I slutändan handlar det om att vi vågar
testa nya idéer. Vi är framåtlutade och
våra lösningar bidrar till en bättre värld
men också med strävan att bli det givna
valet för studenter, säger Magnus Jägre.
Text: Isabelle Ibérer
Alla bostäder
förmedlas via
bostadsplattformen
HomeQ

DIN DIGITALA TILLVÄXTBYRÅ
Vi är en marknadsföringsbyrå som hjälper våra
kunder öka sin försäljning med mätbar digital
marknadsföring.

Psst!
Scanna mig och få en timmes
gratis rådgivning om ditt företags
marknadsföring

CERTIFIERAD PARTNER TILL:
KONTAKTA OSS:
info@ampilio.se
+46 21 444 02 20

VI FINNS I:
Sverige, Storbritannien
Sydafrika och Spanien
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Innovativa varumärkesupplevelser
som väcker känslor
Med ambitionen att bygga Nordens ledande koncern inom Event- och Brand Experience erbjuder EVENTYR NINE
YARDS fysiska, hybrida och digitala event. De väcker känslor och skapar effekt med sina kreativa varumärkesupplevelser
som är strategiskt förankrade. EVENTYR NINE YARDS vet vad det innebär att bryta ny mark och de håller sig hela
tiden uppdaterade i en bransch som är under ständig utveckling.

E

VENTYR NINE YARDS innovationsresa började för ett
antal år sedan då man gick
från att vara en producerande till en mer strategisk partner och idag är en av branschens största aktörer. Niclas Rahm, som är Chief
Creative & Communication Officer på
bolaget påpekar att resan påbörjades men
har inget slut utan bottnar i deras varumärkeslöfte som lyder ”from moment to
momentum”.
–För att vara relevant inom varumärkesupplevelser måste man ständigt vara
kreativ, innovativ, i rörelse och utmana
både kunder och kollegor. Jag brukar säga
till våra kreatörer att det är minst lika
viktigt att irritera som att inspirera. Skav
är bra, olika perspektiv tar oss framåt
menar Niclas.

vilket gjort att de öppnat upp ett kontor
i New York förra månaden.
–Många kunder söker sig till oss för
att de hört och sett vad vi har gjort. Det
bästa betyget är ju också såklart när våra
befintliga kunder rekommenderar oss vilket sker rätt ofta. Bara det är en enorm
”trigger” för att utvecklas och vara på
tårna hela tiden. Du kan aldrig sluta vara
nyfiken. Aldrig. På allt, branschen, dina
kunder eller dina kunders affär eftersom
allt är i konstant förändring och du måste
vara påläst, menar Niclas. Han fortsätter:
Fotograf: Peter Knutson

Pandemin fick EVENTYR NINE YARDS
och hela branschen att digitaliseras mycket snabbare än planerat. Niclas berättar att
tekniken har funnits där de senaste åren
men inte beteendet. EVENTYR NINE
YARDS tittar därför nu närmre på att hitta
respektive kunds digifysiska gränssnitt
som kan se helt olika ut.

och maximera både det digitala med det
fysiska och tvärtom. I allt detta som en
ledande aktör har vi också en skyldighet
att driva ett innovativt hållbarhetsarbete.
Det finns så mycket att göra. Det gäller
att utbilda, utmana och ha mod till att
våga tänka nytt. Vi, tillsammans med
kunder, leverantörer och partners måste
utmana våra egna föreställningar kring
vad hållbarhet är - det är så mycket mer
än bara begreppet hållbart. Det handlar
även om ekonomisk och social hållbarhet,
förklarar Niclas.

–Detta innebär inte att det ska vara
det ena eller det andra utan mer att nyttja

Intentionen för byrån är att alltid skapa
autentiska varumärkesupplevelser för

stora som små bolag och därför börjar
varje projekt med att kartlägga behov. Det
gäller att fånga essensen av uppdraget genom grundlig research och insiktsarbete
samt titta på hur man skulle kunna göra
en förflyttning och skapa önskad effekt.
–Vi ser över målgrupp, kanalval och kulturell kontext för att landa i en spännande
och relevant lösning. Vi är stora nog nu
att hantera komplexa och resurskrävande
uppdrag som många byråer tvingas tacka
nej till eller ta in frilans på. Mycket beror
på att vi har lyxen att hålla oss med en
mängd specialistkompetenser och agerar
allt mer som en strategisk partner menar
Niclas.
EVENTYR NINE YARDS företagskultur
är varm och mänsklig och sprudlar av
kreativitet. Niclas säger att det har varit
en av deras starkaste tillgångar när de
vuxit de senaste åren.
–Vår vd Sofi Franzén är en fantastisk
ledare och har sedan starten byggt upp
bolaget med människan i centrum. Det är
sällsynt i en bransch som har ett oerhört
snabbt tempo och långa arbetsdagar. Just
nu går maskinen på högvarv och vi är i
en hektisk produktionstopp. Jag har stor
respekt för våra medarbetares leveranser
och engagemang. Alla hjälper verkligen
varandra och det finns en stark vilja utöver det vanliga att göra bra ifrån sig i
sina projekt och för kunderna. Det är en
dynamisk arbetsplats där allas olikheter
och personligheter får utrymme och respekteras. Framför allt har vi väldigt kul
ihop också, säger Niclas.

Niclas Rahm
Chief Creative & Communication Officer på
EVENTYR NINE YARDS

Framöver är EVENTYR NINE YARDS
ambitioner stora och kraven är höga.
De vill bygga Nordens ledande koncern
inom Event- och Brand Experience. Även
internationellt har deras arbete gett eko

–Branschen kommer de kommande
åren gå igenom en kreativ revolution. För
att möta detta har vi tillsammans med
våra finska vänner TAPAUS dragit igång
ett innovationsforum som vi kallar för
”Innoventex”. Där har man möjlighet att
lyfta fram sina idéer och söka både ekonomiskt stöd men även tid och kompetenser
för att förverkliga och utveckla. LIWLIG
Group som vi båda tillhör har nu över 200
kreativa hjärnor som är i spinn och jag
vågar lova att redan några idér jag sett
kommer att förändra vår bransch från
grunden. Vi ser tydligt att kraften ligger
i att vara innovativ, kreativ och att hitta
sin plats i den nya tidens olika kontexter
som tidigare med enkelhet kunde köpas
via väldigt tydliga kanalval. För att kunna
vara det och vara den byrån som hjälper
våra kunder med detta måste vi som ledare skapa kreativa strukturer och förutsättningar för detta. Med klyschan ”om
du alltid gör det du alltid gjort ” kommer
du aldrig uppnå nya saker. Det är mer
sant än någonsin. Innovation är kul och
jobbigt på samma gång. Att misslyckas
är något fint hos oss, det visar på en vilja
att utvecklas och testa nytt. Det viktiga
är att man som organisation förstår att
detta tar tid och att det kräver blod svett
och tårar att bryta ny mark. Men vill man
behålla positionen som den ledande byrån måste detta ständigt prioriteras och
arbetsprocesserna ständigt utmanas.
Text: Isabelle Ibérer

Läs mer:
www.eventyrnineyards.se
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Innovativ återhämtningsmetod för utmattning
Ubildningsföretaget Soulful Living utbildar Återhämtningsterapeuter på distans och erbjuder ett unikt
Återhämtningsprogram med gedigna terapeuter för dig som är utmattad. Kreativa kurser, själslig utveckling,
mindfulness och kärleksfull samvaro är också en del av utbudet och det går inte att undgå den familjära och
varma känslan att här kan du som är utmattad verkligen få hjälp.

N

är vi blir stressade är
första reaktionen att
rädda eller skydda oss
själva. Den s.k. ”fight
or flight” mekanismen triggas. Men om
stressen hänger kvar och blir långvarig
då kan det utvecklas till en utmattning. I
det tillståndet måste vi ställa oss frågorna:
Hur kan jag ta hand om mig själv på bästa
sätt för att återhämta mig?
När Marie Ternrud blev utmattad och
sjukskriven 2010 tyckte hon att det var
svårt att få hjälp. Hon fick göra sin egen
återhämtningsresa. Under denna tid gick
Marie många kurser för att lära sig mer
och förstå sjukdomen, som enligt Marie
är en sjukdom som i högsta grad måste tas
på allvar eftersom utmattning kan leda till
långvarig depression och även självmord
som följd av depressionen. Marie försökte
pussla ihop alla delar som behövdes för en

bra återhämtning och 2017 tog hon fram
en helt ny metod (återhämtningsterapi)
som är specialinriktad och framtagen
specifikt för utmattade människor.
–Det handlar om att börja leva inifrån och ut i stället för att leva utifrån
och in. Vi är så vana vid att lära oss hur
vi ska leva, antingen av samhället eller
någon närstående. Med återhämtningsterapi vänder vi på det i stället. Vilken
mat fungerar för mig? Vilken träning mår
min kropp bra av? Vilken väg vill jag gå
i livet? Vad behöver jag för att må bra?
Det handlar om att börja följa hjärtat istället för hjärnan. Detta gör vi på Soulful
Living bland anant genom meditation,
mindfulness, stresshantering, personlig
och andlig utveckling, förklarar Marie.
Sedan Marie startade Soulful Living med
småkurser 2012 har hon under åren utvecklat konceptet till ett fullskaligt utbild-

ningsföretag. Återhämtningsterapin har
hjälpt åtskilliga människor i stress och
utmattning och många har även utbildat
sig till återhämtningsterapeuter genom
företaget.
–Vid utmattning har man ett konstant
stresspåslag och då glömmer man bort att
känna efter hur kroppen verkligen mår.
Man blir lite som en huvudfoting under
en utmattning, berättar Marie.
Vanligt är att man glömmer detaljer och
tider eller känner sig stressad över småsaker som man kanske inte hade reagerat
över tidigare.
–Det kan även sätta sig som spänningar
i kroppen, oftast i axlar och nacke eller
att andningen påverkas. Stresshormonet
kortisol gör att vi blir pigga och när man
är stressad under en längre tid blir det en
oregelbundenhet i kortisolutsöndringen.
Det kan göra att du får svårt för att sova.
Man kan också uppleva ångest och stor
trötthet.
”Orsaken bakom orsaken”
När en människa en gång blivit utmattad är det vanligt att de faller tillbaka i
utmattning igen enligt Marie. Återhämtningsterapin är utformad för att minska risken för detta genom att vi skapar
medvetenhet kring livsstilen och finner
orsaken till utmattningen.

Marie Ternrud
grundare Soulful Living

–Vi går in på ”orsaken bakom orsaken”.
Det är ett viktigt begrepp inom återhämtningsterapin. Det är lätt att man tror att
det var jobbet eller situationen som gjorde
mig utmattad men oftast beror det på
något bakomliggande, tex att man har
dålig självkänsla och därför söker bekräftelse på jobbet för att höja sitt egna värde,
menar Marie. Hon fortsätter:

–Om man i detta fallet kan bygga upp
självkänslan är risken för återfall mindre.
Det är när vi tar hand om oss själva, älskar oss själva och ser vår egen betydelse
som vi också kan sätta sunda gränser och
prioritera vårt eget mående över andras
förväntningar, säger Marie.
Utbildningar hos Soulful Living
Soulful Living erbjuder många olika
kurser och utbildningar på distans. Allt
från Dipl. SLH (Soulful Living Holistic)
Återhämtningsterapeut till Dipl. SLH Lärare i Återhämtningsyoga eller Örter vid
stressrelaterad ohälsa. För att utbilda dig
till Återhämtningsterapeut läser du först
ett 40 veckors återhämtningsprogram och
sedan 40 veckors fördjupning om metoden återhämtningsterapi. ”Det är viktigt
att leva som man lär” säger Marie och
ha förståelse för metoden för att kunna
hjälpa andra.
–Man måste lära sig att göra förflyttningen från hjärna till hjärta först innan
man kan lära ut det till någon annan,
betonar Marie. Vi vill att återhämtningsterapi ska bli det självklara valet när man
är utmattad. Vår metod finns för er som är
utmattade och vi har specialistkunskapen
som är väldigt unik i terapeutsammanhang. Responsen har varit otroligt fin och
många är tacksamma över att utbildningen finns. Det värmer verkligen i hjärtat
att vi har hjälpt och kan hjälpa så många
med utmattning, avslutar Marie.
		

Text: Isabelle Ibérer
www.soulfulliving.se

SOULFUL LIVING

Lär dig följa ditt hjärtas röst

Så blir du av med
torr hårbotten
DDet häärr
hhjälpt!tee
mig !

n Milda tensider från
kokos
n Mild naturlig doft

”Vilken tur att jag hittade
det här innan jag dör för
nu är jag 81 år och äntligen
är min hemska klåda
borta i hårbotten. Oljan
och schampot har gjort
underverk!”

n Kan användas dagligen
eller vid behov
n Utvecklat i samarbete
med frisörer

Märta

Minskade hårbottenbesvär
Mjäll/torrhetsflagor

Beläggning
8,5

”Nu slipper jag vita flagor
på kläderna. Äntligen
något som fungerar!”

7,0 7,0 7,2

3,4 3,5

Anita

Klåda
9,3

7,6 7,7

8,5

9,3

2,5

Uppstart

Efter 2 veckor Efter 4 veckor Efter 7 veckor

VAS-skala 1–10 1=sämsta tänkbara 10=bästa tänkbara
Studie publicerad i Personal Care, september 2016.

www.qforskin.se
Följ oss gärna på Facebook
och på Instagram
Rådgivning 08-754 37 00
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Helhetsgrepp om organisationens
behov ger strategiskt långsiktig
kompetensförsörjning

Jennifer Lindberg Jonsson och Fredrika Storm

Hur viktigt är det för
ett searchbolag att
förstå helheten av
en verksamhet? Ann
Ekstam svarar.

P

å EKSTAM Executive Search
& Selection i Örebro arbetar konsulterna dagligen
med att hitta rätt kompetens – oavsett om det är en
VD till en tillverkningsindustri eller en
affärsområdeschef till ett försäkringsbolag. Men vad har egentligen lett hit och på
vilket sätt utmärker sig företaget?
–Ett projekt som gett otrolig erfarenhet
och på många sätt kommit att definiera vårt sätt att arbeta är Ericssons stora
omställning, det så kallade Kumlaprojektet, säger Ann Ekstam seniorkonsult och
grundare. - Projektet är ett av Sveriges
största omställningsprojekt och som projektledare stöttade vi samtliga anställda
till en ny karriär, berättar Ann. Här kräv-

Ann Ekstam och Jennifer Lindberg Jonsson

des helhetssyn och behov av att se till
flera olika perspektiv både kritiskt och
strategiskt utifrån organisation, individ,
marknad och omvärld.
Idag bedrivs verksamheten i eget bolag
med fokus på executive search. Grunden
är dock att stötta organisationer i hela
HR-kedjan – allt från att attrahera kompetens, bibehålla, utveckla och avveckla. Ledarutveckling och outplacement är
stora delar i verksamheten.
För att möta ett strategiskt långsiktigt
kompetensbehov är det vår uppfattning
att man inte bara behöver förstå kundens
behov i nuläget, utan också det långsiktiga
behovet menar Ann. Det handlar alltså
om att med ett helhetsperspektiv lyssna in
organisationens behov och att kartlägga
en verksamhet.
Uppdragsgivarna finns i olika sektorer
där många av de privata är starka basindustrier, exempelvis stål- och papper/
massa. I offentlig sektor återfinns kommuner, kommunalförbund och regioner.

–Vi är framför allt starka i Mellansverige och har en hög nationell flexibilitet.
Det är fantastiskt roligt med omväxlingen
att ena veckan besöka kunder i Bergslagen, andra veckan Stockholm och därefter
i väg till västgötaslätten, säger Ann som
är uppvuxen i Skara i Västra Götaland.
–Det är tydligt att vår positionering
som företag är att erbjuda executive search i detta geografiska område och dessa
sektorer.
–Med bland annat basindustrin och
företag försvars- och säkerhetssektorn
som kunder har det verkligen varit en
ögonöppnare att se hur stark svensk teknik och innovation verkligen är, säger
Ann. Det är än tydligare idag med osäkerheter i omvärlden att flödet av nödvändiga produkter och tjänster är av stor
vikt för att ett samhälle ska fungera. Att
arbeta med dessa verksamheter som på
olika sätt bidrar till att samhällsfunktioner upprätthålls och driver Sverige
framåt är en viktig värdegrundspunkt
för EKSTAMSEARCH.

–Det som kommer att fortsätta driva
den egna verksamhetens innovation framöver är att vi ständigt utmanar både våra
uppdragsgivare och oss själva att tänka
nytt, konstaterar Ann. Vill vi fortsätta
vara relevanta är det därför av vikt att
vi ständigt blickar framåt, utforskar nya
möjligheter och kommer ihåg att kompetensutveckla oss själva längs vägen. För
att få helhetsförståelse av en verksamhet
krävs förtroende och ömsesidig tillit. Till
stor glädje får vi ofta möjlighet att i ett
nära och längre samarbete utveckla och
utvecklas tillsammans med våra uppdragsgivare samt med ett helhetsperspektiv guida och leda vägen för en långsiktigt
hållbar kompetensförsörjning.
Läs mer:
www.ekstamsearch.se
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De löser bristen på IT-kompetens
med unga talanger
Under de senaste åren har det löpande rapporterats om bristen på kompetens inom techsektorn. Efterfrågan
är hög och kostnader för löner och konsultarvoden inom IT skenar. Det finns inte tillräckligt mycket kompetens
i arbetslivet och innovativa lösningar behövs för att täcka behovet. We Know IT är ett företag som erbjuder en
lösning. Studenter inom programmering och digitala lösningar erbjuds jobb vid sidan av studierna och organisationer
med behov av techkompetens får till en rimlig kostnad hjälp att lösa sina utmaningar. Samtidigt får de möjlighet
att knyta kontakter med framtidens kompetens.

I

T & Telekomföretagen rapporterade 2020 att det kommer att
saknas 70 000 personer inom
techsektorn och IT-branschen
år 2024. I början av 2022 larmades det om att situationen blivit
värre. Många företag får idag betala väldigt höga löner eller konsultkostnader för
att hantera sina delar kopplade till tech.
På grund av efterfrågan och bristen på
personer förvandlas investeringarna i IT
till rena kostnader. Många företag väljer

därför idag att outsourca sina IT-lösningar till länder med lägre löner och levnadskostnader såsom Polen eller Indien, men
är denna lösning verkligen ekonomiskt
försvarbar? We Know IT är Sveriges största studentkonsultbolag inom tech och
IT. Studenter och nyexaminerade jobbar
deltid eller heltid inom programmering,
design eller digital strategi. De designar
och utvecklar hemsidor, appar och system
åt företag och organisationer. Kunderna
är allt från startups till stora etablerade

aktörer som ser värdet i ny teknik och
framtidens kompetens. Det är organisationer som vill bidra till den svenska
välfärden.
–Vi brukar småle när folk ifrågasätter
kompetensen hos våra anställda på grund
av att de är studenter. Studenter är otroligt
motiverade att göra ett bra jobb och de
arbetar med den senaste tekniken. Det
är inte ovanligt att våra kunder redan
under sina projekts gång vill anställa dem.
En stor andel av vår konsultstyrka blir
headhuntad av stora konsultbolag under
sin tid hos oss, säger Lina Ward, vice VD
på We Know IT.
För de studerande kommer de snabbare in
på arbetsmarknaden och kan kicka igång
sin karriär upp till tre år innan examen.
De hinner under den tiden utvecklas och
hitta vad inom techsektorn som passar
dem bäst. Behovet av tech är otroligt brett
både över branscher och vilka digitala
tjänster som utvecklas. På We Know IT
får konsulterna jobba i olika team, ta fram
olika produkter och jobba mot olika typer av kunder. Hemsidorna, apparna och
systemen har olika typer av funktioner
och krav som möjliggör att de får testa
på flera områden.
–Det är verkligen en win-win för alla
parter. Studenter och nyexade får jobba
med något de tycker är kul och hitta sin
grej. Organisationer får möjlighet att hyra
in bra arbetskraft till ett bra pris. Hela
cykeln stannar inom Sverige vilket gynnar
samhället som kan skapa fler lösningar för att säkra upp techsektorn framåt,
fortsätter Lina.

Lina Ward,
vice VD på We Know IT.

Idag jobbar det 70 konsulter på We Know
IT, en siffra som ökar för varje år. Det är
ett innovativt företag som identifierat
gapet mellan kompetens och kostnader
för IT. Organisationer letar ständigt efter tech-kunskap och utmaningen att
balansera vågskålen mellan kostnader
och kunskap är markant. Det är också
anledningen till att många organisationer

outsourcar sin IT idag. We Know IT har
ambitionen att vara ett bättre alternativ
och därmed ta tillvara på den fantastiska
utbildning som ges på svenska universitet
och skolor.
–Vi tror på unga talanger och hoppas
fler organisationer ser värdet i att satsa på
framtidens kompetens. Idag är vi i kontakt
med flera typer av företag med målet att
jobba långsiktigt med att leverera studerande och nyexade. Det är också ett
sätt för företag att konkurrera bland
framtidens kompetens, eftersom de får
chansen att visa upp sig som potentiell
arbetsgivare. Vi har nytänkande lösningar
och drivet som krävs för att påverka och
stötta en eftersatt marknad, avslutar Lina.

”

www.weknowit.se

Studenter är
otroligt motiverade att göra ett
bra jobb och de
arbetar med den
senaste tekniken.
Det är inte ovanligt att våra kunder redan under
sina projekts
gång vill anställa
dem.
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Prioritera IT-säkerhet och
säkerställ din verksamhet
Med uppdrag att säkra och optimera kunders digitala affärs verksamhet blandar POWEX IT HELPDESK
toppmodern teknik och kompetenser med äkta mänsklig intuition och ger den betrodda, kontrollerade
SOC/NOC från POWEX IT HELPDESK exakta, praktiska råd för att skydda dina data.

M

ed mer än 20 år
som ledare inom
ICT (Informations- och kommunikationsteknologi) över hela
världen, har Christer Larsson, grundare
av POWEX IT HELPDESK, utvecklat en
gedigen insikt och erfarenhet inom lT
Infrastrukturer och IT Säkerhet. Med
mycket stark processefterlevnad, exceptionell uthållighet, professionalism och
fokuserad på resultat och upprätthållande
av sitt engagemang lyckades han säkerställa medelstora och stora företags IT
verksamheter så att deras verksamheter
kunde upprätthållas på ett fullgott sätt.
Han jobbade ofta i mycket krävande miljöer och instabila länder över hela värden,
men behållit sitt fokus under alla lokala
svårigheter. Med denna gedigna och unika erfarenhet beslutade sig Christer att
2016 etablera POWEX IT HELPDESK
för att fortsätta leverera högkvalitativa
tjänster inom IT Infrastrukturer och IT
säkerhet. Sedan dess har POWEX IT
HELPDESK, etablerat många IT Infrastruktur och IT Säkerhets Projekt för ett
flertal stora och medelstora företag både
i Asien och Europa, alla med en exceptionell kundnöjdhet.

–Våra IT-tjänster är idealiskt skräddarsydda för organisationer som vill ha en
heltäckande förståelse för vad som händer
inom deras nätverk, både på plats och i
molnet, för att kunna svara på potentiella
hot direkt, förklarar Christer.
POWEX IT erbjuder gärna en GENOMLYSNING / AUDIT AV ER IT / AFFÄRSSYSTEMS MILJÖ. Då inkluderar även
säkerhets principer, standarder, riktlinjer
och arbetsförfaranden. Dessa är fundamenten som utgör grunden för en organisations informationssäkerhet menar
Christer. POWEX IT HELPDESK får
mycket komplexa IT projekt på rätt spår
både tekniskt och ekonomiskt och med
kundernas förtroende till högsta betyg
vid flera tillfällen.
–Vi kartlägger arbetet i en organisations
cybersäkerhetsteam operativt och med
affärsmål. Vi kartlägger krav och aktuell
status, gör gapanalys och riskbedömning
för att lägga fram förslag på en åtgärdsplan, berättar Christer.

Christer Larsson, grundare
POWEX IT HELPDESK

Christer har lång erfarenhet av kundhantering, personalledning, underleveran-

törsledning och personalutveckling. Han
är en ledare och coach som fokuserar på
individer var för sig såväl som det övergripande laget. För POWEX IT innebär
innovation att aldrig luta sig tillbaka. Alla
medarbetare måste vara aktiva med att
lösa risker som uppstår. Varje dag är det
nödvändigt att agera proaktivt och försöka hindra att IT problem skapar onödiga och förödande problem för företag.
Christers mål är alltid att få ett uppdrag
gjort på ett optimalt sätt.
–IT Säkerhet är idag det viktigaste
som företagen måste jobba med, och vi
ser att efterfrågan på våra tjänster ökar,
avslutar Christer.
Text: Isabelle Ibérer
Läs mer:
www.powexithelpdesk.se

POWEX IT HELPDESK
kan hjälpa till med:
• Säkerhet och
riskhantering
• Programvara, Licenser
och hårdvarors säkerhet
• Säkerhetsarkitektur och
teknik
• Kommunikation och
nätverkssäkerhet
• Identitets- och
åtkomsthantering (IAM)
• Säkerhetsbedömning
och testning
• Säkerhetsoperationer
• Säkerhet för
mjukvaruutveckling
• Affärs processer
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En doftresa utan slut
med Sniph
Doftsinnet är vårt starkaste sinne och får oss att känna, minnas och uppleva både platser och människor.
I dagens samhälle lever vi mycket bakom skärmar och kommer inte i kontakt med våra sinnen på samma
sätt som tidigare. Med parfymtjänsten Sniph får du möjlighet att väcka känslor till liv och upptäcka nya
fantastiska dofter på dina villkor som lockar fram nya sidor hos dig och desto mer njutning.

S

niphs filosofi är att hjälpa dig
bygga en doftgarderob för olika
tillfällen och humör. Vi tycker
inte att man ska nöja sig med parfym som bara känns okej, du ska hitta
en parfym som du älskar. Vår dofttjänst
låter dig hitta dofter som du aldrig annars
skulle upptäcka, det är det som är extra
kul! Hittar du dofter som matchar dig
händer något magiskt, det skapar en aura
runt dig. Det är som att bära en osynlig
accessoar, och det är det vi vill att våra
kunder ska uppleva.”, säger Tara Derakshan, en av grundarna till Sniph.
Fascinationen för doft och parfym var
det som gjorde att Sniphs grundare, Tara
Derakshan och Lisa Kjellqvist, fann varandra när de träffades första gången. De
var helt överens om att dofter gör livet
rikare och att det var både svårt, dyrt
och tidskrävande att prova sig fram bland
parfymutbudet i butikerna. De var även
överens om att det måste gå att erbjuda
ett bättre, enklare och framför allt roligare sätt att upptäcka parfym på. Sniph
startades 2016 och sedan dess har alla
möjligheten att få en unik och personlig
doftresa med noggrant utvalda dofter
från världens parfymhus, direkt hem i
brevlådan.
Hitta favoritparfymerna
Säkerligen har vi alla upptäckt att det
inte är det lättaste att hitta en parfym
som passar perfekt. Många upplever det
överväldigande och svårt att välja en parfym, men Sniph har gjort det enkelt och
överraskande kul. Hur många känner inte
igen sig i att stå på en flygplats med ett
enormt utbud av parfymer, så påverkad
av kända märken, loggor och reklam med
snygga kändisar, att man knappt vet vart
man ska börja? Det slutar sedan med att
antingen hålla sig inom de bekanta ramarna och välja samma gamla parfym
man har haft i flera år, alternativt låtit
varumärket avgöra doftvalet.. De flesta har nog även någon gång haft en dyr
parfymflaska som mest stått och samlat
damm. Antingen har man tröttnat på
doften eller så var det en present som
inte gick hem.
Det fina med Sniph är du får tillgång
till en fantastisk värld av parfymer där

just doften är det som får stå i centrum.
Parfymerna är förpackade i neutrala flygvänliga 8 ml flaskor som du förvarar i ett
snyggt etui och kommer tillsammans med
ett doftkort som lär dig om de utvalda
dofternas noter, historia och varumärket bakom. På Sniphs hemsida finns alla
parfymer kategoriserade efter olika typer,
exempelvis fruktig, fräsch, unisex, manlig
och så vidare. En smart guide vägleder
dig för att göra val av parfym. Du kan
använda Sniph som en upptäckartjänst
för parfym eller prenumerera till den
dagen då du har hittat din favorit - eller
för alltid! När du hittat en favoritdoft,
kan du välja att fortsatt få den en gång i
månaden, alternativt köpa en helflaska
via hemsidan. Dina val och önskemål kan
när som helst justeras, du kan få mer av
det du gillar, ta en paus eller avsluta prenumerationen.
Prova dig fram och våga något nytt
För att göra parfym riktig rättvisa, bör
den sitta på huden en stund för att du
ska kunna känna den rätta doften. Sniph
anser att det är bäst att prova en parfym

innan en helflaska köps in, och vad kan
vara bättre än att i lugn och ro prova
parfymen vid olika tillfällen? Det är ju
inget som säger att samma doft varken
passar eller ska användas både på jobbet
och på fest. Konceptet med att bära en
signaturdoft är förlegat, det nya är att ha
en samling dofter för olika humör, stilar
och tillfällen. Med Sniph får du verkligen
möjligheten att prova dig fram för att hitta
flera favoriter utan att det kostar skjortan.
Sniph vill att du ska våga utmana dig själv
och inte bara välja det som känns tryggt,
favoriten kan mycket väl bli något som
du inte visste fanns.
Tara berättar att det här med parfym har
blivit en ny hobby för många och det har
vuxit fram ett Community av doftälskare i
Sverige de senaste åren. Det finns även en
Facebook grupp som heter Sniph Market
där det går att byta eller sälja sina parfymer från Sniph om det inte blev som
man tänkte sig.
En prenumeration på parfym hos Sniph
är en lyx i vardagen till dig själv eller

ge bort en doftupplevelse till någon du
tycker om. Alla förtjänar att känna nostalgi, kärlek, njutning, självförtroende,
glädje, förundran och pirr. Till och med
i tuffa tider ska du kunna unna dig själv
en fantastisk doft och njutning för dina
sinnen.
		
Text: Cecilia Holm

Sniph.com
Koden SVD20 ger dig 20%
på ditt första köp
Stora trenden 2022:
Doftgarderoben med parfymer
för olika tillfällen och humör
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Reklamkontor eller kanske
arkitektbyrå?
På Local utmanar man det traditionella för kundens bästa.
Att sömlöst och utan traditionella gränser mellan kommunikation och arkitektur bygga starka varumärken
åt bolag såväl inom retail, finans, mode, industri och fastigheter är vad som driver Malin, Victor, Emmelie,
Elin och Kristoffer på We are Local på Kungsholmen i Stockholm. Här samsas kommunikationskreatörer med
inredningsarkitekter och bland kunderna finns såväl industrijättar som Sandvik Rock Tools, modeföretag
som Johnells, investeringsföretag som Stockwik och allt däremellan.

D

et som förenar
alla våra kunder,
är en extremt hög
ambitionsnivå i
identitetsbyggande – såväl vad
gäller strategi och
kommunikation som i de fysiska miljöerna där identiteterna ska få liv.

Att konstant se, utmana och utveckla sin
egen identitet, sätta strategier och hela
tiden se till att man utvecklas i takt – eller helst lite före sin tid – skapar värde,
oavsett bransch – oavsett storlek, menar Kristoffer Lönnström, grundare och
VD för Local. Han fortsätter: ”Hos oss är
sällan storleken på projektet avgörande
för resultatet”, det är viljan att förändras
och förbättras som står i fokus”, menar
Kristoffer som berättar om att man på
Local det senaste året hjälpt såväl mindre
tjänsteföretag och start-ups som större
producerande företag den senaste tiden.
Både med varumärkesstärkande kommunikation och med att bygga fysiska miljöer. Delägaren och inredningsarkitekten
Elin Carlsten fyller i:
”Nu när obligatoriskt distansarbete för
många är en del av det förflutna, inser
allt fler företagsledningar att det är upp
till dem att bygga så pass kreativa, funktionella och intressanta arbetsplatser som
möjligt – för att få medarbetarna att vilja
komma in till kontoren igen.”
Denna insikt främjar Local, som både
arbetar med att skapa strategier för kom-

munikation och varumärkesutveckling
och tar vidare insikterna ut i de fysiska
miljöerna så som kontor, butik och till
och med privata bostäder.
– Som inredningsarkitekt har jag även
alltid varit intresserad av kärnan – ursprunget, som den visuella identiteten
ska spegla, när jag jobbat fram miljöer
eller ritat inredning”, säger Elin Carlsten
och fortsätter ”Vi ser att allt fler bolag,
som i dag har fått hjälp med att bygga en
stark identitet också vill kunna existera
rent fysiskt i sitt varumärke, genom att
låta alla strategier och former färga även
den fysiska miljön.”
Kristoffer Lönnström: ”– För oss har alltid relevansen och genomförandet stått
i centrum, när vi byggt kampanjer eller
varumärken. Något vi nu kan ta med oss
när vi får dra detta allt fler steg längre genom att förverkliga våra kunders fysiska
miljöer också. Det är oerhört spännande.”
Local, som firar 25-årsjubileum i år, bygger både varumärkesidentiteter, digitala
kommunikationslösningar, producerar
film och ritar, projektleder och bygger

fysiska miljöer. Bland de senaste projekten vad gäller inredning, finns det börsnoterade investeringsföretaget Stockwiks
nya kontor i Frösundavik, miljöföretaget
EFOs kontor vid Hötorget samt Johnells
butiker i Mellansverige. På kommunikationssidan hjälper man bland annat till att
utveckla och kommunicera Sandvik Rock
Tools framtidsstrategi, uppdaterar identiteten samt producerar modekampanjer med Johnells samt hjälper Stockwiks
bolags verksamheter att vitalisera sina
identiteter. Så är man då en reklambyrå
eller ett arkitektkontor? Svaret ligger nog
någonstans där emellan.
We are Local grundades 1997 och sitter
på Kungsholmen i Stockholm. För tillfället
arbetar man med bland andra Nail Democracy, Lexington, Johnells, Stockwik,
Sandvik Rock Tools, EFO och Protorp. Mer
information finns på wearelocal.se.
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Skapa högpresterande team med
Din Projektbyrå
Kraften i ett sammansvetsat team är svår att beskriva. Det finns något magiskt med att se ett team arbeta med
en gemensam riktning och målbild. Din Projektbyrå hjälper företag med bemanning av konsulter och ledare samt
utbildningar med målet att skapa ett högpresterande team och framgångsrika projekt.

I

dagens samhälle snurrar hjulen
snabbare och snabbare. Förändringar sker nästan hela tiden och
organisationer behöver hänga
med i den allt snabbare takten.
Det är viktigt att lägga fokus på rätt frågeställningar och skapa förutsättningar
för personalen att kunna göra sitt jobb på
bästa sätt. Din Projektbyrå hjälper företag
och organisationer med just det.
Rätt fokus
En framgångsfaktor är att fokusera vad
ni som organisation vill uppnå.
–Det behöver finnas en gemensam
riktning, tydliga, konkreta mål och en
strategi för att nå hela vägen fram. Avsaknaden av en gemensam riktning och
tydliga mål gör att organisationen tappar
sitt fokus. Följden blir en reaktiv vardag
där personalen ägnar sin tid åt att släcka
bränder. De är stressade och upplever en
otydlighet kring vart de är på väg och
varför, säger Katja.
Din Projektbyrå hjälper företag att gå
från en reaktiv vardag till en proaktiv
där ni inte längre släcka bränder utan
kan själva välja vad ni vill arbeta med i
större utsträckning. Vi har hjälpt flertalet organisationer att ta fram strategiska
planer, formulera mål och konkretisera
vad som behöver göras för att nå dem.
Skapa högpresterande team
En annan framgångsfaktor är högpresterande team som tar sig an de utmaningar
som behöver lösas för att lyckas. Högpresterande team har fokus på arbetsuppgiften, vet vad som behöver göras och sedan
ser till att genomföra det på ett sätt där
gruppens samlade kompetens tas tillvara.
De uppnår synergi och blir mer effektiva
tillsammans än vad var och en blir för sig.
Det tar tid att skapa ett högpresterande
team och gruppens inbördes relationer
behöver få tillräckligt utrymme. De mjuka
värdena är viktigare än vad många tror
och tid behöver läggas på att säkerställa att gruppen har rätt förutsättningar
genom förankring av roller, ansvar och
mandat samtidigt som gruppen gör de gemensamma målen och visionen till sina.
En viktig nyckel är att hantera konflikter
när de uppkommer. Ordet konflikt kan för
en del vara ett negativt laddat ord. Men
det är först när gruppen har konstruktiva
metoder för att hantera de konflikter som

Katja Hofgren,
grundare Din Projektbyrå

dyker upp på ett effektivt sätt som den
kan bli ett högpresterande team.
Andra nycklar är skapandet av en feedback-kultur och ett prestigelöst förhållningssätt. Ett tips är att börja med enbart
förstärkande feedback. Exempelvis genom
att berätta för varandra på regelbunden
basis vad ni vill att era kollegor ska fortsätta göra eller göra mer av och tydliggöra
varför det är gynnsamt för er relation.
När relationerna i gruppen hanteras blir
olikheter till styrkor och alla bidrar till
att lösa uppgiften som finns framför dem.
Gruppens trygghet och tillit till varandra
är hög och alla vet att ni vill varandra väl.

Teamet blir bättre tillsammans än var
och en för sig genom synergi och ökad
effektivitet. Katja menar på att följderna
blir att personalen mår bättre, känner
glädje över att gå till jobbet, känslan av
engagemang är hög samtidigt som organisationen blir mer effektiv.
I kursen ”Skapa högpresterande team” får
du en ökad förståelse för de parametrar
som är viktiga för att din grupp ska kunna
bli ett högpresterande team. Du får också
verktyg och konkreta tips med dig hem,
berättar Katja.
Din Projektbyrå vill hjälpa dig hela vägen med att nå framgång. I slutändan

handlar det om att du ska få valuta för
varje krona du investerar säger Katja. Vi
brinner för att göra skillnad och bidra till
ett hållbart samhälle tillsammans med
dig och dina kollegor. När du anlitar Din
Projektbyrå kommer du märka att vi är
engagerade och vill att du ska lyckas. För
när du lyckas, lyckas vi!
Text: Isabelle Ibérer
Läs mer :
www.dinprojektbyrå.se
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Qapital transformerar
finansbranschen

”Born in Stockholm, raised in NYC”. Qapital är en prisbelönt innovativ app som just nu har två miljoner användare.
Qapital låter dig spara, investera och spendera med vilket mål som helst i åtanke, med minimal ansträngning.

K

atherine Salisbury och
George Friedman var
båda yrkesverksamma
med bra inkomster,
men kände att de inte
nådde den ekonomiska
frihet som de hade drömt om. De undersökte alla typer av verktyg, och även om
det fanns en uppsjö av specifika lösningar
som automatiserade överföringar eller
investeringsplattformar, var de antingen
för smala, klumpiga eller osammanhängande. Logistiken för att försöka lösa deras
problem – som var för sig var enkla men
påverkade varandra – var komplexa och
tidskrävande. George och Katherine hittade ett annat sätt.
–Vi startade Qapital och kombinerade
psykologi med teknik för att hjälpa alla att
uppnå samma ekonomiska frihet som vi
var ute efter. Grunden för vår plattform
bygger på principerna för beteendeekonomi, som effektivt studerar hur vi kan
strukturera användarupplevelser för att
göra smarta beslut enklare för alla. Vår
vision var att bygga en helhetslösning
för individer och par att hantera sina
ekonomiska liv, och alla våra produkter
och funktioner är designade med detta
i åtanke, från delade sparmål till automatiserade investeringsregler, berättar
Katherine.
Katherine förklarar att det finns en kyrkogård med döda konsumentappar inom
fintech som försökte erbjuda sina tjänster
gratis men aldrig lyckades hitta ett sätt
att tjäna pengar, vilket till slut ledde till
att de dog ut.

upp ett specifikt mål, som att spara till
en kontantinsats på ett hus, och sedan
optimera din ekonomi för att ta dig dit,
berättar Katherine.
Qapital har gått igenom en otrolig resa
de senaste tre kvartalen och hjälpt användare att spara nära 3 biljoner USD och
efter pandemin exploderade tjänsten och
tredubblade storleken på Qapitals team
från 30 till 90 medarbetare.

George Friedman

Katherine Salisbury

–Våra kunder är våra enda intressenter,
och eftersom de betalar för tjänsterna
är kraven ännu högre på oss än på gratisprodukter som försöker konkurrera,
menar Katherine.

nell produkt, och det betyder också att vi
kan säga nej till saker som tjänar pengar
på bekostnad av användarupplevelsen,
som att sälja annonser eller användardata,
menar Katherine.

Qapitals teknikteam, som kommer från
Avanza, förstår byggstenarna inom bank
och finans, och deras fantastiska team av
designers kommer från Spotify och andra
välkända teknikföretag. Tillsammans skapar de eleganta användarupplevelser för
till synes obegränsade världar. Qapital är
ett prenumerationsbaserat medlemskap,
där användare betalar månatliga eller årliga medlemsavgifter för att få tillgång
till alla verktyg.

Framöver kommer Qapital göra en stor
satsning på “självkörande pengar” med
utvecklingen av Nickleby, en autonom
pengamotor. Nickleby är uppkallad efter
huvudpersonen i Charles Dickens roman,
Nicholas Nickleby, som får ta hand om
sin mor och syster efter att hans far förlorat familjens förmögenhet på en dålig
investering. Nickleby är starkt lojal mot
sin familj, och romanen beskriver hans
resa för att lyfta upp dem från fattigdom
när han fattar en rad strategiska beslut
för att sätta sin familj först.

–Vi visste att vi behövde bygga Qapital
på en prenumerationsmodell eftersom
det är det bästa sättet att bygga en hållbar
verksamhet i vårt segment. Men även för
att garantera att vi bygger en exceptio-

–Vi vill fånga Nicklebys hårda ekonomiska anda med vårt självkörande
pengaverktyg. Nickleby låter dig sätta

–På mikronivå är vår verksamhet dock
isolerad eftersom vårt förslag fungerar
lika bra i tider av överflöd som i tider av
stress. När människor är optimistiska inför framtiden och bara vill ha vägledning
mot sina mål, hjälper Qapital att nå dem
snabbare. När ekonomin är volatil hjälper
vi människor att hantera vad de kan för
att klara stormen. Vi känner verkligen
för alla som redan har påverkats, vare
sig det är av kriget, uppsägningar, ökade
levnadskostnader eller annat men under
pandemin såg vi faktiskt att många användare ökade sin användning av appen
av just denna anledning. Med så många
fantastiska svenska talanger, särskilt med
så många från Avanza och Spotify, bygger
vi framtidens finans för att hjälpa vardagskonsumenter att nå de mål de alltid
drömt om. Vi har haft sådana framgångar
med vårt team hittills, och vi vill fortsätta
vårda dem, avslutar Katherine.
Text: Isabelle Ibérer
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Waystream möjliggör nästa
generationens fibernät
Med mer än två miljoner anslutningar levererade över hela världen sedan 2001 och börsnotering på
NASDAQ First North sedan 2015 är Waystream en av stadsnätens och kommunikationsoperatörernas
föredragna leverantörer av nätverksutrustning för ﬁbernät.

D

et finns många utmaningar i att bygga
fiber till hushåll och
företag och säkerställa att bredbandstjänster fungerar
friktionsfritt. Waystreams produkter
är anpassade för att uppnå ett snabbt,
stabilt och högkvalitativt nätverk. Företagets vision är en uppkopplad värld där
idéer och kunskap överbryggar gränser
och leder till nya innovationer.
Waystream utvecklar avancerad utrustning för FTTH (Fiber to the home).
De flesta av oss tänker inte på de gråa
kopplingsskåpen som finns längs med
villavägen eller som är inbyggda i källaren i bostadshus. Men det är där Waystreams hårdvara finns och därifrån som
många hushåll får ett stabilt, snabbt och
tillförlitligt nätverk. Det nätverk som vi
alla idag förväntar oss ska fungera friktionsfritt. Merparten av svenska hushåll
har möjlighet att få upp till 1 Gbit/s
hastighet idag, men med Waystreams
mest avancerade produkter möjliggör
det för operatörer och stadsnät att erbjuda hushållen upp till 10 Gbit/s.
–Vi är ett lönsamt företag med egen
utveckling, helt fokuserade på att leverera nätverksutrustning till stadsnät
och operatörer i Sverige och internationellt. Vi investerar kontinuerligt i
innovation samt av framtagande av nya
nätverksprodukter som skall förbättra
tillgängligheten, sänka driftskostnader och samtidigt utöka flexibiliteten
hos våra kunder. I dagens hushåll kan
någon titta på Netflix, en annan spela
dataspel och den tredje sitter i video-

möte på Zoom eller Teams. Vi är helt
enkelt på väg mot ett samhälle där allt
fler tjänster levereras över internet inte
minst företagssidan och inom offentlig
sektor. Då måste näten vara tillräckligt
stabila och säkra för att klara av det.
Det är där våra produkter kommer in
i bilden, säger Fredrik Lundberg, vd på
Waystream.
Från huvudkontoret i Kista i Sverige
till satellitkontoren i Indien och Kina.
Waystream har ett globalt team med
35 medarbetare och konsulter som är
med och utvecklar företagets produkter.
–Vi ligger i framkant inom vårt produktsegment och är trots vår storlek
ledande globalt tillsammans med några
av de stora aktörerna. Vår styrka är att
vi är svenska, snabbfotade och experter inom vår nisch. Vi på Waystream
förstår stadsnätens behov eftersom vi
har jobbat nära varandra i över 20 år,
menar Fredrik Lundberg.
Nästa generationens fibernät
Fredrik Lundberg berättar att fibermarknaden över lag gasar på i rekordfart nu. För tillfället öser EU ett pengaregn över digitaliseringen av Europa.
EU-kommissionen har som mål att 2030
ska samtliga hushåll i Europa ha 1Gbit/s
fiber. Sverige har kommit långt, nästan
hela landet är utbyggt med fibernät.
Resten av Europa har inte hunnit lika
långt.
–I grunden handlar vår ständigt
pågående innovation om att förbättra
samhället för alla. Ett välfungerande

Fredrik Lundberg, vd Waystream

nät påverkar hur vi arbetar, utbildar
oss, hur och var vi kan bo och vilken
livsstil vi kan få. Bara en sådan sak som
möjligheten att jobba på distans säger
en del om hur viktigt det är med tillförlitlighet i näten. När vi ser vad som
händer i vår omvärld är säkerhetsfrågan också viktig. Waystream är delaktig i ett antal forskningsprojekt så som
t.ex. AI-NET där Waystream ser över
hur AI kan förbättra möjligheterna att
övervaka fibernät. Målet är att kunna
använda AI och maskininlärning för att
uppmärksamma och lösa fel innan de
har hunnit påverka slutkunden, säger
Fredrik Lundberg.
Waystream har god marknadspotential
och kunskap för att kunna växa både i
Sverige, Norden och Europa.
–Det är kul att vara på ett företag som
har råd att ta innovativa idéer framåt.
Vi har fördelen att vara en platt organisation, där spannet från tanke till handling är litet. Många av våra medarbetare
har jobbat i företaget länge och trivs

både med varandra och med kunderna,
vilket känns jättebra. Vi har en öppen
företagskultur med hjärta som är kopplat till att vi hjälper och inspirerar varandra. Då blir allt produktivt och vi kan
fortsätta utveckla nästa generationens
fibernät, avslutar Fredrik Lundberg.
Text: Isabelle Ibérer
Läs mer:
www.waystream.com

Störst i
Sverige på
fakturaköp
Pengarna på kontot inom 24 timmar.
Vi letar alltid efter anledningar att hjälpa dig.
30 år i branschen och mod att ta kreditrisker.

Besök oss på www.eurofinans.se
eller ring 046-31 20 20.
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