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Bästa mobiloperatören

för småföretagare
 Telness. Den första digitala mobiloperatören för företagare och entreprenörer.

Telness tjänster är speciellt utvecklade för det nya näringslivet och deras mål är att skapa transparenta och 
problemfria lösningar för företagare och entreprenörer – enkelt, digitalt och prisvärt.

E fter att ha varit anställd 
på ett stort Telekomföre-
tag i många år beslöt sig 
Martina Klingvall för sex 
år sedan att starta Telness. 
Med en ingenjörsexamen i 

grunden såg hon en möjlighet att bygga 
en lösning för företagstelefoni som skulle 
underlätta för småföretagare. 

   –Det fanns många Telekomföretag som 
riktade sig mot konsumenter men de hade 
ingen motsvarande lösning för småfö-
retag. Vi ville bygga en teknik med en 
digital tjänst som fungerade på riktigt. In-
ternetbanken är ju standard idag. Man går 
inte in på ett bankkontor längre och frågar 
om ett nytt konto, eller för över pengar. 
Du loggar själv in i internetbanken med 
Bank id just för att det är mycket enklare 
och du sparar en massa tid. Samma kon-
cept ville vi bygga för företagstelefoni, och 
det har vi lyckats med, berättar Martina. 

Telness drivs av att förenkla komplexitet. 
För dem betyder det att tänka nytt och 
göra saker annorlunda. Telness tjänster är 
speciellt utvecklade för småföretagare, de 
är enkla, prisvärda och digitala och kun-
derna har alltid full kontroll och kan sköta 
företagets mobiltelefoni själva, digitalt i 
enkla gränssnitt. Med Telness behövs med 
andra ord inget pappersarbete, köande i 
butiker eller telesäljare.

     –Du köper ett telefonnummer på nä-
tet, godkänner med Bankid och sedan 
fungerar numret direkt. Du behöver inte 
vänta på att någon ska aktivera något. När 
du anställer en ny person trycker du på 

en knapp och då har dem ett nummer. 
Alla anställdas nummer samlas därefter 
på en samlingsfaktura. Det är så smidigt, 
säger Martina.

Ja smidigt är det och det anser även Tel-
ness kunder. Telness har fått högst betyg 
av alla operatörer i Sverige på Trustpilot.

    – Telekombranschen i Sverige har en 
ovanligt låg kundnöjdhet. 20 % av mark-
naden byter operatör varje år för att de 
är så förbannade som de är idag. Därför 

har vårt mål varit att visa att det går att 
ha nöjda kunder även inom Telekom. Vi 
älskar verkligen våra kunder och springer 
alltid den extra milen för dem och jag tror 
att det är därför kunderna är så nöjda, 
säger Martina. 

Tekniken som Telness har byggt är ny och 
därför har dem börjat sälja plattformen 
även till andra operatörer. 

    – Vi har lyckats bygga något som ing-
en annan har gjort så i stället för att gå 
globalt med vårt eget varumärke säljer vi 
nu även vår teknik till andra operatörer. 
Plattformen går under systerbolaget Tel-
ness Tech vilket innebär att vi har delat 
upp oss i två team; ett som har hand om 
den svenska marknaden som riktar sig 
mot småföretagare med abonnemang och 
växlar och ett som fokuserar på den glo-
bala marknaden och att sälja vår teknik 
till andra operatörer. Det har verkligen 
gått bra, vi har nu fyra företag som an-
vänder sig av vår plattform och alla är 
väldigt nöjda, säger Martina.

Framöver ser Telness fram emot att ex-
pandera och de vill ta ännu mer plats på 
den globala marknaden. 

     –Vi tog in investerare för 85 miljoner 
SEK i våras för att skala bolaget framåt. 
Vi har varit igång i många år nu och be-
visat att vi har en plattform som fungerar 
och även fått kapital för att ta mer plats 
framåt. Det är en väldigt spännande resa 
och vi ser fram emot att rekrytera mer 
personal. Idag är vi 37 anställda. Vi vill 
att fler ska veta om att vi finns och att 
det faktiskt finns ett enklare alternativ. 
Någon annan får gärna bli den största 
mobiloperatören men vi nöjer oss med 
att bli den bästa, avslutar Martina.  

Text: Isabelle Ibérer

Läs mer:
www.telness.se

Martina Klingvall, grundare Telness
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Scandraft leder vägen framåt
 Med över 30 år inom bild-, dekor och reklamproduktionsbranschen och ett högt engagemang har Scandraft gedigen 
kunskap av innovativa produkter med marknadens starkaste varumärken och lösningar som de gärna delar med sig av. 
De leder vägen framåt med PVC-fria material och har ett genuint intresse för att alltid lära sig nya saker som i sin tur 

hjälper deras kunder att skapa långsiktiga och lönsamma affärer.

F rån gigantiska vepor i köpcen-
trum, till hantverksbilar med re-
klam, vägskyltar, mäklarskyltar, 
golvmärken och mycket mer. 

Allt som används inom reklam och mark-
nadsföring på olika sätt i Skandinavien 
kommer sannolikt från familjeföretaget 
Scandraft som är experter på alla typer 
av material och tillbehör för bild-, dekor- 
och reklamproduktion. 

    –Vi ser oss själva som ett säljbolag 
men är egentligen distributörer av gra-
fiskt material. Vi säljer inte till konsument 
men konsumenterna ser våra produkter 
överallt. Från knivblad till femmetersrul-
lar och självhäftande material; vi säljer 
det mesta, säger Anders Trillkott, vd för 
Scandraft. 

Familjeföretaget Scandraft grundades 
1992 av Staffan Gnosspelius och Gre-
ger Andersson. När de startade bolaget 
började de sälja ritfilm och pennor till 
pennplottrar. Då fanns det inga bläck-
stråleskrivare utan man satte pennor i 
en karusell som ritade. Tekniken har 
utvecklats otroligt snabbt med åren och 
Scandraft har hängt med och lett vägen 
inom branschen. Idag är de 40 medar-
betare med en årlig omsättning av 231 
miljoner kronor (2021). Sedan 2018 är 
Scandraft AB även delägare i Rangefabri-
ken AB för tillverkning och distribution 
av aluminium- och stålplåt.

    –Vi är ett stort företag med en famil-
jär känsla. Trots att vi omsätter drygt en 

Anders Trillkott, vd på Scandraft

kvarts miljard känns det inte så när vi är 
på jobbet, då känns det som en familj. 
Det gör att vi har korta beslutsvägar och 
lite mellanchefer. Vi fick otroligt många 
beställningar av akrylskydd och golvvinyl 
under pandemin som bidrog till vår starka 
tillväxt. Vi sålde slut och det fanns inte en 
rulle med golvvinyl att få tag på i Euro-
pa. Man kan kanske tro att den grafiska 
branschen är på nedgång på grund av all 
digitalisering men så är det inte. Idag är 
majoriteten av reklambudskapet analogt 
i butiker, säger Anders. 

Mycket av reklamen finns som sagt på 
golvet idag. Vem har inte sett ”Håll av-
stånd - 2 meter” - anvisningen i de fles-
ta butiker under pandemin. Det är bl.a. 
Scandraft som säljer dem. En del är även 
PVC-fria. Anders påpekar att PVC är en 
fantastisk produkt som är billig och håller 
bra men den är skadlig för människor och 

natur. Därför försöker man hitta en annan 
miljövänligare lösning i stället för PVC. 

   –Det finns alternativ som är bra och 
PVC- fria. Under pandemin var det brist 
på PVC i världen och då var man tvungen 
att accelerera utvecklingen och snabbt hit-
ta ett alternativ. Självhäftande material är 
en produkt som håller otroligt bra fastän 
de inte innehåller PVC, berättar Anders. 

 –Materialen har utvecklats mycket och 
idag finns det till och med brandklassat 
papper som inte är brandfarligt, fortsätter 
Anders. 

Snabb distribution och leveranssäkerhet

Scandrafts kontor och lager ligger i Möln-
lycke utanför Göteborg samt i Stockholm, 
Moss, och Löddeköpinge. Med deras lo-
kala närvaro är de tillgängliga  genom 

snabb distribution och leveranssäkerhet. 
Att värna om miljön och klimatet är vik-
tigt för Scandraft och med deras gedigna 
kunskap försöker de alltid argumentera 
för miljövänligare alternativ när de pratar 
med kunderna. 

   –Vi försöker att jobba med en stor pro-
duktportfölj för att kunna leverera stora 
kvantiteter med produkter vid ett tillfälle 
för att slippa onödiga transporter och på 
så sätt minska vårt klimatavtryck, menar 
Anders. 

Scandraft har bl.a. egna bilar där kunder-
na, som ofta finns inom industri, skylt, 
handel, stat och kommun, snart kommer 
att kunna få statistik på det klimatavtryck 
som de gör.   

    –Vi vet hur långt vi åker och vi vet hur 
mycket utsläpp det är från våra bilar. När 
kunderna beställer via vår webbshop har 
de även möjlighet att klimatkompensera. 
Samtidigt försöker vi att utveckla bran-
schen mot miljövänligare produkter, och 
eftersom vi är störst och haft förmånen att 
ha stora kunder som H&M och Ikea som 
driver utvecklingen framåt mot PVC-fria 
material har det även påskyndat utveck-
lingen för oss, avslutar Anders. 

                   Text: Isabelle Ibérer

www.scandraft.se
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Mindsetcoachning för 
att nå dina drömmar 

På Attitude Academy får 
du hjälp med att hitta 

rätt mindset som individ 
och på organisationsnivå. 

Genom att sparka ut 
de dåliga vanorna i 

ditt liv med verktyg för 
självledarskap skapar du 

goda vanor som ökar 
ditt mindset som i sin tur 

förbättrar självkänslan och 
självförtroendet. 

I dagens samhälle håller vi ett högt 
tempo och blir bomberade med 
information från höger till vän-
ster. Det är svårt att vara beslut-
sam och ibland kan det kännas 

överväldigande. Då är det extra viktigt att 
ta vara på sin tid och disponera den väl. 
Regina Wallmark, grundaren för konsult-
företaget Attitude Promotion och Attitude 
Academy brukar säga ”du behöver dig 
för att ta dig dit du vill”. Med det citatet 
menar hon att rätt mindset, inspiration, 
energi och förhöjd kreativitet hjälper dig 
att nå dina drömmar. Attitude Academys 
Mindset Coachning kan hjälpa dig att 
bli bättre på att hantera stressrelaterade 
situationer både privat och i yrkeslivet. 
    –Många har en vision och mål som de 

vill förverkliga men tänker inte mycket 
på deras mindset och vilken förutsättning 
det faktiskt är. För att kunna hjälpa andra 
måste man kunna vara stark i sig själv 
först, menar Regina.

 

Efter att ha fått barn i unga år startade 
Reginas långa erfarenhet i branschen med 
en magisterexamen i Företagsekonomi 
med profilering inom ledarskap och eko-
nomistyrning år 2003 och kort därefter 
fick hon jobb på en revisionsbyrå. Regina 
har alltid haft ett starkt intresse för fö-
retagande och under sin 20 åriga karriär 
har hon sett att många företag lider av 
kompetensbrist. Därför beslöt hon sig för 
att starta Attitude Promotion och Attitude 
Academy med kompetensutbildningar 
och coachning.

”A promise to yourself ”

På engelska finns det ett annat begrepp 
för självdisciplin som lyder ”a promise 
to yourself ” påpekar Regina. Mycket av
ledarskap handlar om att hantera sina 
egna känslor och förbättra sin självdisci-
plin. Attitude Academy erbjuder mindset
coachning och förinspelade affärsutbild-

ningar på både svenska och engelska. Det 
går att få utbildningarna via en app i te-
lefonen eller datorn. På så sätt kan man 
repetera utbildningen hur många gånger 
som helst och man har åtkomst till den i 
ett helt år från det att man börjar. Regina 
understryker att repetition är kunskapens 
moder och att det är viktigt att repete-
ra ofta. Framförallt när det gäller att få 
rätt mindset. I utbildningen ”A winners 
mindset ” som är en av Attitude Academys 
utbildningar, handlar om 14 goda vanor 
som enligt Regina kan förändra ens liv.

   –Vissa vanor som vi har gör är vi inte 
medvetet eftersom vi har lärt oss sedan 
barnsben men de går att ändra på. Jag 
brukar göra jämförelsen med en atlet som 
springer maraton och som har väldigt 
strikta regler före, under och även efter
loppet, de detaljgranskar sitt eget bete-
ende. Precis som atleten måste du ha en 
väldigt stark målmedvetenhet och du 
måste också sköta om dig själv så att du 
orkar vara på topp, menar Regina.

Inte bara kredit och debit

Att ha ett ekonomiskt ansvar blir allt 
vanligare i en chefsposition. Attitude 
Academy erbjuder även en Executive 
MBA utbildning– där chefer skaffar sig 
ekonomisk kunskap som dom verkligen 
behöver. Något som Regina menar att 
många chefer saknar. 

    –Många tror att det handlar om debet 
och kredit, men så är det inte. Företags-
ekonomi består av tre delar. Ekonomi 
betyder ju att hushålla med resurser men 
många glömmer att inkludera resursen 
tid. Företagsekonomi handlar om ekono-
mistyrning, ledarskap och marknadsfö-
ring. De två sista handlar ju båda mycket 
om kommunikation, den ena internt oc-
den andra externt, säger Regina.

Om det så gäller mindset eller affärsut-
bildningar kan Attitude Academy även 
hjälpa dig att skräddarsy ett specifikt ut-
vecklingsområde tillsammans. Coachen 
fungerar som ett bollplank och kan hjälpa 
till att plocka fram och identifiera vad 
som behöver förbättras, om det så handlar 
om att sköta företagets ekonomi, bli en 
bättre ledare eller uppfylla sina drömmar.

   –Det är en väldig mogenhet att visa 
sårbarhet i en coachningssituation. Alla 
människor har något att jobba på och det
betyder inte att man är en dålig människa 
för att man erkänner det. Men vill man 
prestera på topp så måste man sköta om 
sig själv, gå vidare, och anpassa sig också. 
Du har vad som krävs för att nå dina mål! 
avslutar Regina. 
      Text: Isabelle Ibérer

 
Regina Wallmark, Foto: Jennika Photography

Du behöver dig för att 
ta dig dit du vill”

Läs mer: 
www.attitudepromotion.se



U nder snart trettio år, har 
arkitektfirman 3dO ge-
nomfört ett stort antal 
projekt av varierande ka-
raktär, allt från detaljpla-

ner med hundratals bostäder till klassisk 
projektering och produktformgivning.

     –Vi ritar produkter, möbler, enkla 
småhus, stora avancerade villor, om- och 
tillbyggnader på alla nivåer samt de-
taljplaner. Vi har inte specialiserat oss 
vilket har varit till vår fördel genom åren. 
Vår breda kompetens finns inhouse och 
inkluderar inredning, mark, arkitektur 
och teknik. Det är ganska unikt för att 
vara ett arkitektkontor, säger Ami Katz, 
medgrundare för 3dO arkitekter. 

3dO har genomfört många vackra och 
spännande projekt över åren b.la. reno-
vering och tillbyggnad av hotellet Villa 
Baro, Fjällnäs kapell, gästflyglar och ”Mii 
Gullo spa” och hotellet Ett Hem. Ett annat 
projekt som Ami är särskilt stolt över är 
Torsåker gård; ett utvecklingscentrum 
för framtidens hållbara livsmedelssystem.

    –Torsåker gård består av gamla bygg-
nader/lador som byggts om och numera 
är det Axfoundations laboratorier och 
forskningskök. Det har blivit väldigt fint 
och det är fantastiskt vad de gör där! Ax-
foundation har sedan länge arbetat med 
arkitektkontoret Barup & Edström som 
projekterat ombyggnationen och gjort 
själva skalet på huset medan vi har stått 
för inredning, rumsfördelning, och ma-
terialval. Det projektet har varit jättein-
tressant och spännande att få vara med 

3dO omsätter drömmar till 
byggd verklighet  

För det innovativa arkitektkontoret 3dO arkitekter finns det ingen motsättning mellan vacker form och god 
funktion. De förstår och sammanställer de förutsättningar som ingår i varje enskilt projekt och arbetar fram en 

helhet. Det handlar om att tolka kundens drömmar och omsätta dem till byggd verklighet. 

på. Vi har jobbat mycket nära beställaren 
vilket är kul och då finns det ofta många 
viljor och önskemål men i slutändan blev 
det verkligen jättebra. Det har varit en 
spännande resa, säger Ami.  

3dOs projektstruktur ser ungefär likadan 
ut när de ritar en stol eller ett stort hus. 
Det handlar om att förstå och samman-
ställa de förutsättningar som ingår i varje 
enskilt projekt och att utifrån dem arbeta 
fram en helhet. 3dO har medvetet valt att 
inte specialisera sig på någon specifik typ 
av uppdrag och de arbetar inte i någon 
”stil”. Men två huvudspår, med väldigt 
olika förutsättningar och utmaningar, har 
det ändå blivit; exklusiva hem för privata 
beställare och vård- och omsorgsprojekt.

    –Vi har exempelvis arbetat med en in-
tensivvårdsavdelning och då är det alltid 
mycket logistik inblandat; det praktiska, 
ekonomin, tidsplanen och önskningar 

som beställaren har. Andra exempel på 
projekt som vi har gjort är kontor, bostä-
der, förskolor, hotell, restauranger och 
tennis/padel hallar, berättar Ami. 

Vad är ett drömprojekt för 3dO?

    –Det är ett projekt med en engagerad 
beställare som har en budget som stäm-
mer med ambitionsnivån. Då spelar det 
ingen roll om det är ett litet växthus eller 
ett komplext sjukhus. Det handlar inte om 
det. Vi skulle gärna vilja ta fler projekt 
inom vården då det känns viktigt för oss. 
Vi gjorde BB Sophia i Stockholm som 
tyvärr fick läggas ner, men projektet var 
väldigt omtyckt, berättar Ami.

     –Vi är ett litet kontor med bred kom-
petens. Varje medarbetare bidrar med sin 
unika kunskap där alla har ett fantastiskt 
öga för sitt område. Det gör att vi har 
en gedigen erfarenhet av hur man byg-

ger kombinerat med en god konstnärlig 
förmåga. Att vara arkitekt är lite speciellt 
för vi är konstnärligt begåvade, men vi 
behöver även kunna teknik och praktik. 
Det är enormt mycket pappersarbete att 
få i ordning med regelverk och lagar etc. 
Vi är fyra delägare och totalt tio medar-
betare och vi har ganska nyligen tagit in 
ett antal unga medarbetare som har blivit 
allt mer självständiga. Det innebär att vi 
kan ta in fler avancerade projekt, och om-
sätta fler drömmar till byggd verklighet, 
avslutar Ami. 

Text: Isabelle Ibérer

Läs mer: www.3doarkitekter.se

Aula Capella, Fjällnäs, Foto 3dO arkitekter

Torsåker gård, Foto 3dO arkitekter Villa Baro badrum, Fotograf Samuel Unéus

Villa Baro exteriör, Foto 3dO arkitekter

Ami Katz, medgrundare 3dO arkitekter
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Hotellet Ett Hem, Fotograf Magnus Mårding
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Specialistkliniken med 
passion för kvalitet

Att vara tillgänglig genom hela vårdkedjan och att få en fin och behaglig upplevelse är något som är viktigt för CK-klinikerna 
kirurgi. Kliniken erbjuder specialistutredningar och behandlingar inom stominedläggning, bråck, gallbesvär, urologi, mag -/ tarm 

besvär inklusive ändtarmsbesvär samt operationer av hudförändringar.

N är specialistläkaren och entre-
prenören Alejandro Carballo 
startade vårdcentralen Nässjö 

läkarhus 2010 ville han att hans son 
Luis Carballo skulle jobba tillsammans 
med honom som allmänläkare. Men Luis 
hade andra planer. Han ville bli kirurg. 
Idag 12 år senare är Luis Carballo en av 
de yngsta kirurgspecialisterna i Sverige 
och verksamhetschef för CK-klinikerna 
kirurgi i Stockholm som ägs av familjen 
Carballo. CK-klinikerna kirurgi erbjud-
er öppenvårdskirurgi och numera även 
sluten vård med övernattning.

    –Öppenvårdskirurgi är kirurgi som 
utförs under ett dygn där patienterna kan 
åka hem samma dag. Vi startade med 
ett regionavtal där vi i huvudsak utförde 

små hudingrepp som hudförändringar, 
fettknölar, talgkörtelcystor i lokalbedöv-
ning och även bråck av olika slag som 
ljumskbråck och bråck i bukväggen men 
även gallkirurgi där man tar bort gallste-
nar med titthål. Vi har utvecklat kliniken 
och opererar nu även mer avancerade 
ingrepp som kräver tätare övervakning 
med övernattning (sluten vård). Där har 
vi avtal med Uppsala och Norrbotten som 
inkluderar tarmkirurgi och obesitaski-
rurgi (fetmakirurgi), berättar Luis. Malin 
Lundberg, affärsutvecklare CK-klinikerna 
kirurgi inflikar:

   –Kliniken utför även plastikkirurgi som 
bröstförstoringar, bröstlyft, ögonplastik 
och bukplastik. 

Luis fortsätter med att lyfta fram klinikens 
fokus och visionen framöver. 

    –Ett av verksamhetens huvudmål är 
att fokusera och utveckla fetmakirurgin 
samt erbjuda ett helhets koncept med ett 
multidisciplinärt team av experter som 
tar hand om patienten från början till 
slut med träning-/kostomläggning till 
eventuell behov av kirurgisk interven-
tion med påföljande plastikkirurgiska 
rekonstruktioner som ex. vis bukplastik 
vid behov, säger Luis. 

Precis i början av Covid-19 pandemin
(1:a april 2020) öppnade CK Kirurgkli-

niken dörrarna i Stockholm. Då var de 
endast tre anställda men idag tillsam-
mans med underleverantörer är de runt 
60–70 medarbetare. Tillväxten i bolaget 
har varit stark och det har hänt mycket 
de senaste 2,5 åren. 

    –Det finns en enorm känsla och driv 
att leverera hög kvalitet samt att ha mo-
tiverad och nöjd personal, säger Malin. 
Luis tillägger:

    –Vår personal är mycket delaktig och 
har varit med under hela vår tillväxt. Vi 
ordnar kontinuerligt workshops där de 
kan få tycka till och säga hur de vill ar-
beta. Det är ett arbetssätt som gynnar 
företaget och får medarbetare att trivas. 
Om personalen trivs och mår bra kommer 
de att ta hand om våra patienter på bästa 
sätt, menar Luis. 

Patienterna är positivt överraskade när 
de kliver in genom dörren på kliniken. 
Interiören och utrustningen är bland de 
tre modernaste klinikerna i Sverige.
 
    –Patienterna uppskattar att vi har dem 
i fokus och är tillgängliga genom hela 
kedjan från mottagningsbesöket till be-
dömningen till under och efter operation 
och hos oss blir det aldrig en i mängden 
utan vi ser varje individ. Många blir för-
vånade av att allt är så rent och fint och 
hur glada och snälla personalen är. Det 

är något helt annat än sjukhuset när de 
kommer dit, säger Luis. Malin instämmer 
och fortsätter:

   –Återbesöket är också mycket uppskat-
tat eftersom de får besöka samma kirurg 
som utförde ingreppet. Jag brukar gå förbi 
patienterna när de är på väg ut och fråg-
ar dem hur deras upplevelse har varit 
och många svarar; ”Helt fantastiskt, jag 
känner mig så sedd och omhändertagen, 
det har varit så himla bra hos er!”, någon 
annan säger: ”Det är som att komma hem”. 
Det är så kul att höra!

Ett av CK klinikernas ledord är passion 
för kvalitet och de vill leverera kvalitet 
på allt de gör, både mot anställda, mot 
underleverantörer och mot patienterna. 
Eftersom kliniken är privatägd är det en 
vinnande faktor i att skapa den närhet 
som de anställda upplever med en ledning 
som alltid finns nära till hands. 

    –Visionen framöver är att vara en själv-
klar spelare inom kirurgiområdet men 
fortsätta vara tillgängliga med kvalitet 
genom hela kedjan. Med det sagt måste 
vi ha en kvalitativ process där patienten 
fortsätter känna sig i fokus och inte blir 
en i mängden, avslutar Luis.

Malin Lindberg & Luis Carballo

Text: Isabelle Ibérer
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I en fantastisk välkomnande, 
lyxig och professionell miljö 
anländer patienterna till CK 
Klinikerna – Esthetics. Det 
är en privat enhet i en vård-
galleria med 15 våningar som 
ligger mitt på Kungsholmen i 

Stockholm. Det är en modern klinik med 
välplanerad inredning där behandlings-
rum, operationssalar och uppvaknings-
rum är kliniskt och estetiskt tilltalande. 
Utrustningen är av högsta kvalitet och 
endast den senaste generationens tek-
nologi används här. Kliniken erbjuder 
estetisk hudvård med laser-ipl-kemiska 
peelingar och injektioner som fillers och 
botox. Alla medarbetare är legitimerade 
eller auktoriserade och det går inte att 
undgå deras professionalism där trygghet 
och säkerhet står som högsta prioritet. 

    –Vi har planerat kliniken utifrån vår 
kunskap, förståelse och erfarenhet. Vi 
visste vad vi ville ha för utrustning och 
teknik. Jag och personalen här har job-
bat med detta i många år, säger Shahla 
Passian, en mycket erfaren överläka-
re och specialist i dermatologi på CK 
Klinikerna - Esthetics. Annica Wallin, 
verksamhetschef för CK Klinikerna - Est-
hetics tillägger: Vår målsättning är att 
patienterna kommer hit och känner sig 
väl omhändertagna, de blir inte remitte-
rade till någon annan klinik utan vi har 
kompetens och resurser att ta hand om 
patienten här hela vägen.

Annica har öppnat upp flertalet kliniker, 
utvecklat olika koncept och expanderat 
stora estetiska/medicinska varumärken i 
Sverige och Norden under hennes 17 år i 
branschen. Shahla beskriver Annica som 
oerhört kompetent, insatt och kunnig, en 
chef som kan bolla 100 saker samtidigt 
med viljan att förverkliga mycket.

    –Vi har ett handplockat team med 
Shahla i spetsen som gör en medicinsk 
bedömning av alla typer av hudföränd-
ringar som naevi, födelsemärken, hud-
tumörer och hudsjukdomar med väv-
nadsprovtagning vid behov. Utifrån den 
bedömningen avgörs om det är en estetisk 
eller medicinsk behandlingsplan som ska 
upprättas. Vid behov av att avlägsna hud-
förändringar har vi en plastikkirurg på 
plats och där skiljer vi oss från många 
andra, berättar Annica.

Förutom vård för hudförändringar er-
bjuder CK Klinikerna - Esthetics många 
andra behandlingar bl.a. ipl och laser. 
Vi använder laserbehandlingar vid pig-
menteringar, inflammatoriska sjukdomar, 

kärlförändringar, på acne ärr och ytliga 
hudtumörer. Den sedvanliga metoden 
är att man fryser bort dem men när jag 
använder lasern kan jag styra den och 
resultatet blir fantastiskt, säger Shahla.

Förutom injektioner med botox, fillers, 
laser, ipl och microneedling kommer kli-
niken även att införa PRP (Pla-telet Rich 
Plasma) behandling på menyn. Metoden 
har funnits i många år och är klinisk be-
prövad och enligt Shahla enastående.

Våra mest efterfrågade behandlingar just 
nu efter sommarens njutningar med sol, 

bad och värme är förstås att man vill kont-
rollera sina prickar men även skinbooster 
och kemiska peelingar ligger högt upp på 
önskelistan. Skinbooster är injektioner 
med ren hyalonsyra för att maximera 
fukthalten i huden. Botox och fillers ef-
terfrågan ökar stadigt och har explode-
rat under pandemin. Det beror bl.a. på 
att vi har spenderat mycket tid framför 
skärmen och ser oss själva på ett helt nytt 
sätt i videosamtal vilket vi inte gjort när 
vardagen mest bestod av fysiska möten.

   –Det spelar ingen roll vad det är, har du 
minsta hudbekymmer eller tankar kring 

Med en gedigen erfarenhet och bred kompetens inom estetiska specialiteter samt innehavande av den senaste 
teknologin, kan CK Klinikerna Esthetics med sjuksköterskor, hudterapeuter, hudläkare och plastikkirurger bedöma och 

behandla dina hudåkommor, medicinskt och estetiskt på en och samma klinik. 

din hud går det bra att vända dig till oss. 
Det är många som har gått med saker de 
oroar sig för en lång tid helt i onödan. 
Bara ring och boka en tid så tar vi hand 
om dig hela vägen, avslutar Annica. 
     
                            

Högkvalitativ och säker hudvård 
med hög tillgänglighet

Annica Wallin & Shahla Passian

Läs mer: www.ckesthetics.se

 Text: Isabelle Ibérer
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Innovativ basmakeup för 
en aktiv livsstil

H ur fick du idén till Base 
of Sweden?

Base of Sweden lansera-
des 2019 med visionen att 

din makeup ska fungera som ett andra 
hudlager och smälta in naturligt med en 
aktiva livsstil. Vi vill ge kvinnor frihet att 
göra precis vad de vill utan att ens behöva 
tänka på sitt smink. Vi ansåg att det inte 
fanns en basprodukt som kunde hålla 
en hel dag - många kvinnor, mig själv 
inkluderad, undvek att träna på lunchras-
ten eftersom de inte hade tid att sminka 
om sig. Vi tänkte då att det måste finnas 
makeup som kan tåla allt och sitta genom 
vått och torrt.

Du har ju själv en internationell bak-
grund och har arbetat för EF och L’Oréal 
med att öppna nya marknader globalt. 
Har du alltid tänkt att Base of Sweden 
ska bli ett internationellt företag?

Ja, jag tycker det är viktigt att satsa högt 
och sikta internationellt redan från bör-
jan. Mitt mål är att Base of Sweden ska 
bli ett globalt företag som sätter svensk 
kvalité på kartan. Därav namnet Base of 
Sweden, det ska vara tydligt vart vi kom-
mer ifrån och vad vi står för: innovation, 
en mer jämställd skönhetsbransch och 
kvalitet.

Skönhetsmarknaden är en marknad med 
hög tillväxt där det konstant lanseras nya 
märken. Vad är det som gör era produk-
ter unika?

Vi har ett helhetstänk rakt igenom alla 
våra produkter med innovation, funk-

Base of Sweden är makeupmärket som tagit världen med storm med sin innovativa basmakeup som 
beskrivits som “för bra för att vara sann”. Vi träffade grundaren Jasmine Lundqvist för att höra mer om hur 

allt började och hur framtiden ser ut för det svenska makeupmärket.

tionalitet och kvalitet. Vi lyssnar på vår 
community och försöker ta fram pro-
dukter efter deras behov. Varje produkt 
är unik på sitt sätt.

The Base Foundation sitter i upp till 72 
timmar samtidigt som den är saltvatten-
tålig, svettålig och inte kladdar av sig. Du 
kan träna, sola eller basta i den utan att 
den släpper. Den innehåller SPF30 som 
skyddar huden och har en helt vegansk 
formula fri från toxiska ingredienser så 
som parabener, SLS och PEG och fungerar 
därmed för den allra känsligaste hudty-
pen. Det finns ingen annan foundation i 
världen som kombinerar alla dessa egen-
skaper.

Vår senaste produkt, The Base Primer 
blev en succé på grund av sin helt naturli-
ga och ekologiska formula. Den vann Af-
tonbladets Skönhetsredaktörernas Beauty 
Oscar för Bästa Ekologiska Produkt 2021, 
Best Organic/Ecological makeup product 
på Beauty Insiders stora Beauty Awards 
2021 samt röstades fram som bästa Pri-
mer av Cosmopolitan Beauty Awards.
The Base Primer är fri från silikoner och 
innehåller återfuktande ingredienser som 
även stärker huden över tid. Den har fått 
otroligt fin respons och vi är så stolta.

På vilket sätt är Base of Sweden ett håll-
bart varumärke?

Vi har sedan start valt några viktiga pri-
oriteringar för vårt varumärke. Alltifrån 
återvinningsbara förpackningar till att ta 
bort PFAS från alla våra artiklar. Vi har 
ett litet, innovativt sortiment. Detta för 
att enbart ta fram produkter som vi anser 

behövs, kunna sticka ut och ha en utom-
ordentlig kvalitet och inte sälja produkter 
bara för att sälja. Våra produkter testas 
självklart inte heller på djur.

Vad har ni för planer framöver för Base 
of Sweden?

Vår vision är att skapa de bästa basma-
keup produkterna för män och kvinnor 
och vi kommer att fortsätta göra det. Med 
varje ny lansering kommer vi att ta hän-
syn till våra kunders behov och utveckla 
produkter som underlättar vardagen. Vi 
tror att det ska vara enkelt och naturligt 
att se bra ut och må bra.

I takt med att kvinnor utvecklas, tar större 
plats och blir mer självständiga ställs det 
även större krav på skönhetsbranschen. 
För mig är multi-tasking produkter ytterst 
viktiga. Jag vill att det ska gå snabbt på 
morgonen och vill inte behöva bättre på 
mitt mitt smink under dagen och därför 

är jag beroende av The Base Foundation.
Just nu får du 20% rabatt på alla Base of 
Swedens produkter med koden “SVD20”
Scanna QR-koden med din mobilkamera 
för att komma direkt till Base of Swedens 
hemsida www.baseofsweden.se

  

Freja bär The Base Foundation i nyansen Brave. Freja bär The Base Primer.
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N är ordet redovisning 
eller redovisningsby-
rå nämns tänker man 
nog i första hand på 
bokföring och moms-
rapporter. Det är ofta 

mycket pappersarbete med kvitton som 
måste sparas, arkiveras och lämnas in. 
När man anlitar en redovisningsekonom, 
framför allt vid momsdeklarationer eller 
bokslut kan det bli kostsamt och man får 
hjälp med bokföringen men inget mer. 
Redovisningsbyrån Libredo vill ta steget 
längre och erbjuda kunderna mer än bara 
siffror på ett papper. Därför har Libredo 
förenklat och förändrat denna process 
och med deras innovativa affärsmodell 
vill de förändra branschen. 

     –Vi vill ge frihet till våra kunder att 
skapa den bästa affären utan att behöva 
tänka på sin redovisning, berättar Gevorg 
Simonyan, grundare Libredo. 

Att ge frihet till kunderna speglar sig i 
deras namn Libredo där det latinska ordet 
liber betyder frihet men även libre för bok. 
Med ordet redovisning blev det Libredo. 

    –Förutom det uppenbara att bokföra 
varje affärshändelse i ett företag ser vi 
till att företagarna får insyn i deras siff-
ror på ett löpande sätt. Vi jobbar mot 
att eliminera manuell bokföring genom 
program och algoritmer, så att friheten 
är maximal för utveckling och innova-
tion. Med hjälp av våra rapporter kan 
vi hjälpa företagaren att se hur företaget 
mår. Det är ingenting Skatteverket kräver 
men det ger ökad kontroll och insyn för 
företagaren, säger Gevorg. Elias Hedlin, 
affärsutvecklare och medgrundare Li-
bredo fortsätter:  –Våra värdegrunder 
består av tre pelare. Den första är passion 
för entreprenörskap. Vi är entreprenörer 
själva och brinner för det med hela våra 
hjärtan. De samarbeten som har varit bäst 
är med de entreprenörer som har en riktig 
passion och driv för det dem gör. Den 
andra är att bygga relationer. Det är a 
och o i vår bransch att ha en bra relation 
och ett gott samarbete. Den tredje värde-
grunden är effekt. Enligt lagen ska man 
skicka in en momsdeklaration i tid men 

Den digitala redovisningsbyrån Libredo hjälper passionerade och drivna entreprenörer med deras 
bokföring och skräddarsyr värdefulla rapporter som ger effekt i kundens verksamhet.   

Redovisningsbyrån 
för ”riktiga” entreprenörer

det är inte det som har effekt i kundens 
företag. Våra visuella rapporter är smidiga 
och skräddarsydda så att kunderna kan 
göra egna kopplingar och slutsatser över 
datan som finns i bokföringen. 

Traditionellt sett har alltid bokföring setts 
som något retroaktivt, dvs det bokförs i 
efterhand. Libredo vill ändra på det. 

    –Vi anser att siffrorna eller datan i bok-
föringen ska spegla företagets välmående. 
Man ska inte behöva gå till banken för att 
se hur företaget mår. Med vår bokföring 
och analysrapport får man bättre koll på 
ekonomin, säger Gevorg. Elias inflikar:

    –I grunden handlar det om att det finns 
mycket data i bokföringen som berättar 
för en företagare och för oss hur deras 
företag mår. De flesta av våra mindre 
entreprenörer förstår sig inte på datan 
och då är det vårt jobb att förmedla det, 
antingen via rapporter eller samtal. Vårt 
jobb ska ha effekt på kundens verksamhet 
utöver Skatteverkets krav. 

Marknaden just nu är under förändring 
och många redovisningbyråer debiterar 
per timme. Det brukar alltid bli en chock 
för kunden menar Elias. Därför har 
Libredo fast pris.

     –I och med att arbetet är digitalt får vi 
en bra uppsyn över hur mycket arbete som 

ska utföras och då uppskattar vi priset ut-
ifrån det. Våra kunder får ett och samma 
pris varje månad. Det innebär att vi inte 
debiterar för tiden vi lägger ner utan för 
värdet som vi levererar, säger Elias. 

I Libredos rapport får kunden ett besluts-
underlag som de behöver för att driva sitt 
företag framåt på bästa sätt. 

    –Det kanske inte låter särskilt spän-
nande men det är en stor ”gamechanger” 
och vi är exalterade över det. Den ideala 
kunden för oss är den ”riktige” entre-
prenören. Vi är inte byrån som hjälper 
mångmiljonföretag men de som tenderar 
att vara våra kunder är de som har en 
stark passion för entreprenörskap säger 
Elias. Gevorg utvecklar:

    – Många kallar sig för entreprenörer 
men kanske inte fortsätter och håller ut 
hela vägen eller vet vad entreprenörskap 
betyder. Vi vill jobba och ha kontakt med 
den som har grundat företaget eller har 
stark känsla och stort ansvar för företaget. 
Det är då vi skapar djupa, ärliga relationer 
som kan utveckla kundens affärer.      
       
    

F.v Elias Hedlin, Satenik Igityan, Gevorg Simonyan

           Text: Isabelle Ibérer
www.libredo.se
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 Förverkliga dina innovativa 
idéer med Earth People

Företaget Earth People anpassar sin skapandeprocess efter människor. De börjar där det behövs. Med stora 
kända företag och spännande projekt i sin portfolio hjälper de till med en idé eller ett problem, ibland med en 

förstudie, eller användaranalys och intervjuer innan de går vidare till prototypstadiet för att senare slipa vidare till 
slutprodukten är klar. Med hjälp av Earth People kan allt hända!

T om Kelly, författaren av 
boken Art of innovation sa: 
“You cannot design better 
products by staying in the 
office.” Med en liknande idé 

grundades företaget Earth People för 15 
år sedan. De ville göra saker istället för 
att sitta i möten och prata om saker. Earth 
People förverkligar idéer som ditt företag 
har och tillsammans kan de hjälpa till att 
bygga innovativa specialbyggda digitala 
tjänster, appar, SaaS-tjänster, sajter, in-
tegrationer och installationer.

     –Vi gör digitala produkter och lös-
ningar men det handlar snarare om att 
koppla ihop människor på ett mänskligt 
sätt än att bara göra en tech-lösning el-
ler ett IT-projekt, säger Fredrik Mjelle, 
vd för Earth People. Johan Brandström, 
strategi och kundansvarig på Earth Pe-
ople inflikar:

    –Det stämmer bra överens med vårt 
företagsnamn. Vi är väldigt jordnära.  

Företagsnamnet Earth People kommer 
från en gammal raplåt med Dr Octagon 
där en fiktiv figur tittar ner på jorden 
och ropar ”Earth People!” 

    – Vi är rimliga människor och vi bryr 
oss orimligt mycket om det vi skapar. 
Det är Earth Peoples DNA som har levt 
kvar i alla år och det är en viktig del i vår 
företagskultur, berättar Johan. 

Earth People har jobbat med att accelerera 
företag och få dem att förstå att det går att 
göra saker på ganska kort tid, med mindre 
budget och ändå få ett umärkt resultat. 

    –Det har varit en lång resa men där 
har också alla våra processer och metoder 
hjälpt till. Idag är det mycket mer ved-
ertaget hur vi jobbar och hur snabbt vi 
kan ta fram en prototyp. Det har hjälpt 
beställare och företag att våga testa nya 
idéer, säger Johan. 

Förverkliga idéer 

Earth People förverkligar idéer för fö-
retag, men det går även bra att komma 
till dem utan en idé och istället komma 
med ett problem. 

    –Om det är något vi går igång på så 
är det att hitta lösningar som förenklar 
livet för dig eller dina användare. Ofta 
är det ett större företag som behöver ett 

pilotprojekt eller att de står i ett innova-
tionsläge och vill testa något nytt. Vi är 
både snabbrörliga, lätta att jobba med och 
företag kan komma hit och få en kontrast 
till de vanliga processerna. Vi blir en si-
dokanal till deras kreativa idéer, säger 
Fredrik. Johan fortsätter:

    –Vi är specialister på det vi gör! Vi 
kan inte allt men det vi kan är vi grymma 
på. Vi är ganska få medarbetare, 14 st, 
men vi har extremt lång erfarenhet. Jag 
och Fredrik har snart jobbat med digitala 
produkter i 25 år, vilket gör att det finns 
också en viss erfarenhet i att prioritera 
projekt. Vi brukar säga att de osäkra ad-
derar och de säkra reducerar och så är det 
idag. Vi har en avslappnad företagskultur 
genom det. Vi är lugna i det att vi vet vad 
vi sysslar med men samtidigt behöver vi 
inte slå oss själva på bröstet, säger Johan. 

Från Toyota till Ikaros

Det finns många projekt i Earth Peoples 
unika och innovativa portfolio. De har 
b.la. samarbetat med Toyota för att skapa 
en intern app där Toyota kunde följa upp 
och dokumentera värdefull affärsdata. 

    –Det var ett affärsdrivande projekt som 
var väldigt roligt! Toyota är ett av världens 
största företag och att de ville komma till 
oss och göra ett pilotprojekt är jag väldigt 
stolt över. Det var det första projektet vi 
gjorde för dem, berättar Fredrik. 

Ett annat publikt projekt som Earth Pe-
ople gjorde var för Gröna Lund för några 
år sedan när de skulle lansera den nya 
åkattraktionen Ikaros. 

    –Beställaren ville skapa en ”buzz” kring 
Ikaros på våren för att maximera intresse. 
Målgruppen var ungdomar som skulle 

bli exalterade över attraktionen. Vi gjor-
de ett spel i webbläsaren som byggde på 
Ikaros figurer med karaktärer och ljud. 
Det var ett ganska svårt uthållighetsspel 
med det drog mycket ungdomar och de 
tävlade om platser till premiäråket. Det 
blev lyckat och väldigt roligt att få göra, 
säger Fredrik. Johan tillägger:

   –Vi gjorde användartester tillsammans 
med ungdomarna för att kunna ”twea-
ka” spelupplägget och idén så att den an-
passades på bästa sätt mot den faktiska 
kundgruppen eller målgruppen. Det var 
oerhört kul. Vi hade 15-, 16- och 17 åring-
ar som var här och gjorde användartester 
på vårt kontor. Gröna Lund belönade dem 
med åkband och att se lyckan i deras ögon 
var roligt! 

Just nu har Earth People pågående sam-
arbeten med flera företag där nya idéer 
ska förverkligas inom kort. 

    – På torsdag ska jag träffa Ilon Wiklands 
representanter som har illustrerat många 
av Astrid Lindgrens böcker. Vi har börjat 
samarbeta med deras varumärkesagentur 
som heter Rights & Brands. De jobbar 
med häftiga varumärken såsom Mumin, 
Carl Larsson, Beatles och Stig Lindberg. 
Det är jätteroligt att ha dem ”onboard” 
och där hoppas vi på ett långt samarbete, 
avslutar Johan. 

Text: Isabelle Ibérer

www.earthpeople.se
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Traditionella förpackningslösningar involverar omfattande leveranskedjor som kan kostar företag stora pengar 
och mycket tid. Packsize On Demand Packaging® främjar ökad funktionalitet och hållbarhet genom att reducera 

kostnader och skapa ytterligare förtjänster för ditt företag.

V i alla har nog fått hem en 
beställning i en kartong 
som var helt för stor och 
full av luft eller emballa-
ge och frigolitbitar. Det är 

minst sagt frustrerande och framför allt 
förkastligt för miljön. Det är inte hållbart 
att skära ner fler träd för att tillverka pap-
per, eller ignorera hur mycket resurser, tid 
och transporter som skulle kunna halv-
eras för att förbättra miljön. Företaget 
Packsize har utvecklat den innovativa lös-
ningen On Demand Packaging® som har 
transformerat förpackningsbranschen.  

    –Vi erbjuder en helhetslösning till 
kunden som kan göra enskilda lådor helt 
anpassat efter storleken på innehållet. 
Vi vill minimera luft, fyllnadsmaterial, 
onödig transport och materialkostnader. 
Det gör vi med On Demand Packaging®. 
Lösningen består av avancerad högtek-
nologisk utrustning med 3D skanning 
och visionsystem, säger Martin Jönsson, 
Senior Director Key Enterprise Accounts 
& Nordic Markets, Packsize.

Framgångssagan för Packsize började för 
snart 25 år sedan med ett semiautomatiskt 
tillvägagångssätt för pappershantering på 
löpande bana. Företaget har kommit långt 
sedan dess och idag med deras On De-
mand Packaging® har de kunder världen 
över och är ledande i branschen. 

    – om du beställer en produkt, exempel-
vis en mobiltelefon kan du med hjälp av 
On Demand Packaging® , lägga produk-
ten på bandet, (precis som i Kalle Ankas 
tomteverkstad)och skanna produkten i en 
3D maskin som packar allting. Vanligtvis 
tar det lång tid att plocka en order, att 

packa en order, att skicka ut en order och 
hantera en order. Med Packsize lösning 
halveras den tiden, menar Martin. 

    –Vår lösning är helt automatisk, det 
går snabbare och i snitt förbrukar vi 
20–25% mindre pappersmaterial i våra 
förpackningar. Det går att göra över 1000 
förpackningar i timmen. Det är väldigt 
effektivt, framför allt för e-handelsbolag, 
säger Martin. 

Det går inte att undgå hur många för-
delar det finns med On Demand Pac-
kaging®. Om alla paket var 40% mindre 
skulle det få plats med fler ordrar på en 
och samma yta på ett utlämningsställe. 
Det innebär också att du kan cykla dit 
och hämta paketet i stället för att köra 
bil om paketet är mindre. Även behovet 
av icke-nedbrytbart utfyllnadsmaterial 
reduceras med i genomsnitt 50 procent. 
Tittar man på helhetsaspekten av detta 
tillsammans med hur mycket tid det tar 

för företag att packa paket är det en stor 
skillnad och en positiv effekt. 

    –Jag brukar säga: Vi säljer inte ma-
skiner, vi säljer förändring. Vi ger en 
helhetslösning till våra kunder där ma-
skinerna bara är ett verktyg för att få en 
rätt anpassad låda. Men det är materialet, 
tillsammans med maskinen, lim, etiketter 
och mjukvaran som gör jobbet. Du kan 
bygga en ”tetris” av din order om det är 
mer än en produkt som måste packas. 
Vår mjukvara tittar på varje artikel och 
beräknar hur stor lådan behöver vara för 
att passa flera artiklar, förklarar Martin. 

Marknaden och behovet för Packsize 
lösningar är enormt stort. Just nu finns 
deras lösningar nästan i alla kontinenter 
världen över. 

    –Du måste ha kontroll på varje artikels 
storlek som du tar in i ett lager för att 
lyckas bra med packningen. Vi erbjuder 

full service, servar maskinerna, utbildar 
kundens personal och har hotline 24/7 
så att vi kan koppla på mot varje maskin 
runt om i världen om det skulle behövas, 
säger Martin. 

Packsize vidgar gränserna

Packsize lägger enorma resurser på ut-
veckling av morgondagens teknologi och 
vill gå vidare till nästa steg. Det vill de 
göra tillsammams med ny arbetskraft. 

   –Vi är ett innovativt företag som växer 
och har innovativa lösningar, vi vill ha 
fler sökande i Mälardalsregionen där vi 
har vår fabrik. Där behöver vi uttöka vår 
personal inom både mjukvara, hårdvara 
och teknik. Vi har en attraktiv lösning 
som verkligen fungerar. Det spelar ingen 
roll vilken bransch du tillhör, eller vilken 
roll du har, Packsize kommer att föränd-
ra din verksamhet och öka ditt företags 
intäkter och det mest viktiga av allt; det 
kommer att ge ett bättre avtryck på mil-
jön, avslutar Martin.  

Text: Isabelle Ibérer

VD, Hanko Kiessner, har sagt: ”jag ville 
skapa ett framgångsrikt företag som inte 
förstörde planeten.” Packsize strävar ef-
ter att hjälpa våra kunder reducera sitt 
ekologiska fotavtryck genom att använda 
mer effektiva och mindre slösaktiga för-
packningsprocesser.

Läs mer:
www.packsize.com

Innovativ förpackningslösning som 
förändrar världen
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R edan för mer än 15 år 
sedan insåg Lars Jacobs-
son att om vi ska lösa 
framtidens klimatpro-
blem måste vi hitta ett 
effektivt och förnybart 

sätt att lagra energi på. Med en lång 
bakgrund som entreprenör inom ol-
jeindustrin och med ett starkt miljö-
engagemang var Lars fast besluten av 
att hitta en lösning som kunde ersätta 
fossila bränslen. Trots vindkraft och 
solceller måste det gå att tända en lampa 
även när solen gått ner eller om det inte 
blåser, menar Lars. När Lars lämnade 
oljeindustrin i början på 2000-talet 
startade han och hans fru ”The Per-
fect World Foundation” med syftet att 
rädda utrotningshotade djur och 2010 
grundade han United Sun Systems som 
blev TEXEL Energy Storage 2018.
 
    –Både energilagring och att rädda 
djur och natur går hand i hand. Jag har 
alltid sagt att rädda djur kan man göra, 
som att stoppa tjuvjakten på olika sätt, 
men kan vi inte stoppa klimatföränd-
ringarna så räddar vi inga djur. Det 
förstod jag väldigt tydligt under ett av 
mina första besök till Afrika, för många 
år sedan, när vi samlade in pengar för 
att stoppa tjuvjakt. Elefanterna, precis 
som idag, dog runt omkring av torka. 
Klart att tjuvjakten måste naturligtvis 
stoppas men vi måste också göra nå-
gonting åt de stora klimatproblemen. 
Det är då förnyelsebar energi kommer 
in i bilden, menar Lars.
 
TEXEL-batteriet klarar lagring i 100 år

Energilagring eller batterilagring är 
nyckeln till att kunna bli 100 % förny-

elsebara i framtiden fortsätter Lars. Det 
finns andra lösningar på marknaden 
men oftast är de för dyra. TEXEL-batte-
riet lagrar energi med en termokemisk 
teknologi, utan ovanliga jordartsme-
taller som Kobolt eller Litium, och möj-
liggör lagring i över 100 år utan energi-
lagringsförlust. Tekniken är cirkulär och 
skalbar för applikationer från transport, 
bostäder och industri till mikronät och 
storskaliga nät.
 
    –Vi har tagit fram en ekonomisk 
cirkulär och hållbar lösning som kan er-
sätta fossila bränslen. Vår teknik har vi 
utvecklat tillsammans med bland annat 
Amerikanska Energimyndigheten i ett 
utav deras 17 nationella laboratorier i 
South Carolina, som blev världsledande 
på vätgasteknik efter framtagandet av 
vätebomben på 1950-talet. Tekniken 
är 95 % billigare än litiumbatterier, i 
vissa applikationer, och den kan vara en 
viktig del i ambitionen att rädda livet 
på planeten, förklarar Lars.

En kall vinter väntar i Europa

Nu är det viktigare än någonsin att 
snabba på processen att installera och 
lagra förnyelsebar energi, och verkli-
gen få till lösningar som fungerar. Sto-
ra delar av Europa är beroende av gas 
från Ryssland, och om denna stängs 
av i kombination med en kall vinter, 
då kommer vi att få enorma problem 
och extrema energipriser i Europa som 
dessutom kommer elda på inflationen 
ytterligare, berättar Lars.
 
    – Om ni anser att elpriserna och 
inflationen är höga nu, är risken att vi 
bara sett toppen på ett isberg, Energi-
priserna i Europa kommer att fortsätta 
att öka i vinter, säger Lars.
 
Som styrelseledamot på World Sustai-
nable & Development Forum, Ordfö-
rande för The Perfect World Founda-
tion och energi- expertrådgivare till 
Europeiska unionen inom ramen för 
European Green deal och RePowerEU, 
brukar Lars ofta försöka tala för att det 
finns lösningar. Men många verkar ha 
tappat hoppet, se bara nu när Tyskland 
startar sina kolkraftverk igen. TEXEL 
har en hållbar lösning, men är ännu 
inte framme där de kan börja leverera 
i stor skala.  
 
    –Vi har tagit fram en helt ny teknik 
och vi har gjort våra första demonstra-
tioner. Det som står högt på agendan 
härnäst är att bygga stora fabriker så 
att vi kan skala upp produktionen. Vi 
har dialoger i hela Europa, som exem-
pelvis Malmö, där vi just nu för långa 
och bra dialoger med Malmö Stad. De 
har gjort en markreservation på 200 
000 kvm i norra hamnen i Malmö för 

en eventuell fabrik. Det handlar inte 
bara om att kunna tända ljuset, ladda 
sin Tesla eller att se på TV längre utan 
nu handlar den kommande vintern om 
att hålla sig varm fortsätter Lars. 

    –Vi kan få en ekonomisk ”meltdown” 
utav det som håller på att hända. Därför 
är det extra viktigt och ytterst relevant 
att agera snabbt, förklarar Lars.
 
I höst ska Lars träffa näringsministern i 
Sverige men i USA ligger TEXEL steget 
före. Tillsammans med en av TEXELs 
investerare, John Paul DeJoria som bl.a. 
är känd som ägaren av miljard-bolagen 
Paul Mitchell och Patron Tequila, har 
TEXEL kommit längre i processen och 
diskuterar fabriksetableringar i Texas, 
Arizona och Kalifornien. Kalifornien 
befinner sig i ett nödläge på grund av 
torkan och de återkommande bränderna 
som härjar.
 
    –David Attenborough kallade för 
några år sedan vädret vi ser just nu för 
”weird weather” och det är precis det vi 
går in i. En period av ”weird weather”. 
Det regnar mer, det är mer moln, vind 
och torka och kyla runt om i världen. 
Det är katastrof överallt och därför blir 
det svårt att förutse exakt hur man ska 
bygga upp Europas förnyelsebara ener-
giproduktion, om man inte längre kan 
lita på tidigare insamlad data, men vi vet 
att den behöver lagras. Det är inte 2050 
eller 2030 vi måste göra förändringen, 
det är NU, avslutar Lars.

Text: Isabelle Ibérer

TEXELS INNOVATIVA LÖSNING 
KAN RÄDDA KLIMATET 

Det är inte 2050 eller 2030 det är NU vi behöver göra stora omställningar och förändring för klimatet. Det menar företaget 
TEXEL Energy Storage som under många år har utvecklat en energilagringsteknik, som i kombination med förnyelsebar 
energiproduktion, nu även ekonomiskt konkurrerar med fossila bränslen. Deras innovativa TEXEL-batteri, kan bli en av de 

viktigaste lösningarna för att skapa en helt förnyelsebar energi i framtiden.

Lars Jacobsson & John Paul DeJoria

Läs mer:
www.texeles.com

PROFILEN
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Cristie Nordic har sedan 90-talet specialiserat sig på datatillgänglighet genom skydd och återställning av data. 
Genom att addera specialiserad kompetens med tekniska funktioner kan Cristie leverera säkra lösningar för 

medelstora till stora företag runt om i Europa.

T rots att försvarsmekanismer 
finns på plats har cyberat-
tacker bland företag ökat 
signifikant de senaste två 

åren. Numera är detta en lukrativ af-
fär för kriminella organisationer där 
tillvägagångsättet ofta är utpressning. 
Cyberattackerna sker genom automa-
tiserade robotar som letar efter hål i 
datasäkerheten och krypterar organisa-
tioners data. Det gör att det inte spelar 
någon roll om företaget är litet eller 
stort, alla löper samma risk för att bli 
utsatta. Men det finns hopp. På ett väl-
digt kostnadseffektivt sätt kan företag 
skydda, säkerställa och återställa sin 
data i rätt tid. Kompetensbolaget Cristie 
Nordic (1997) som är en del av PEDAB 
Group specialiserar sig på datatillgäng-

lighet genom lagring och skydd av data 
och har erfarenheten som behövs för 
att hjälpa företag med sin datasäkerhet. 

    –Genom våra teknologipartners (Av-
ePoint, Rubrik, IBM och Cloudian)  kan 
vi göra en backup på data i kundens 
egna miljöer, lokalt eller molntjänster 
med säker lagring i Sverige. Det är upp 
till kunden vad de vill, men funktionen 
blir densamma. Vi tar backup på öns-
kad data och skyddar det baserat på 
kundens krav. Skulle det hända något 
så återställer vi data baserat på kun-
dens återställningskrav (SLA) berättar 
Magnus Thunberg, Solution Enabler 
Leader på Cristie Nordic. 

Genom åren har IT-miljöerna haft sina 
trender. Från decentralisering, centra-
lisering, virtualisering, Cloud till con-
tainerbaserade miljöer som de flesta 
idag eftersöker. 

    –Det spelar ingen roll för oss hur 
mycket data ett företag har eller var de 
förvarar den. Vi kan fortfarande skydda 
datan på ett säkrare sätt från externa 
attacker samt återställa data, även för 
de trendigaste bolagen med den senaste 
tekniken, förklarar Magnus. 

Cristies lösningar tillhandahålls som 
ett månadsabonnemang inklusive 
marknadsledande tekniska experter, 
design och personlig svensk support 

och teknik från deras teknikpartners. 
Installationen görs i kundens egna DC 
(datacenter), hos tjänsteleverantören, i 
molnet eller i en hybrid miljö.

Skydda din M365 miljö

Vi har de senaste åren sett ett ökat behov 
av att skydda sin M365 och Google miljö 
även för mindre företag. Där har vi tagit 
fram en säker lösning tillsammans med 
AvePoints marknadsledande teknologi 
för backup och skydd mot externa at-
tacker som levereras via våra IT-part-
ners på marknaden, säger Magnus.

Ett företag med exempelvis tio medar-
betare som blir utsatt för en cyberattack 
kommer inte åt sin mejl, sina offerter, 
kundlistor etc. Då stannar verksam-
heten upp och det kan bli kritiskt för 
bolaget. 

    –Verksamheten måste fortsätta på ett 
eller annat sätt för att undvika konkurs. 
Microsoft 365, som de flesta svenska 
företag använder sig av idag är ett lätt 
mål för cyberattacker som tyvärr sker 
väldigt ofta. Därför behövs en lösning 
som är lätt att använda och som är kost-
nadseffektiv. För ett företag med tio 
medarbetare kostar ett komplett skydd 
under 1000 kr i månaden. Det är ing-
enting jämfört med hur mycket pengar 
som de kriminella frågar efter vid en 
cyberattack, menar Magnus. 

Cristie var väl förberedda och hade 
utvecklat sin innovativa teknik precis 
innan cyberattacker började dominera i 
Sverige för några år sedan. Förändring-
en på marknaden har lett till en stark 
tillväxt för Cristie med stor framgång i 
framför allt Sverige och Tyskland. Cris-
tie är etablerade i alla nordiska länder, 
Baltikum, DACH, Frankrike och Polen. 
Framöver vill de fortsätta växa på Is-
land, i Norge, Danmark, Finland och 
även i de baltiska länderna. 

Vad kan man själv göra för att höja 
säkerheten för sin data? 

Det viktigaste för alla IT användare är 
att hela tiden uppdatera till de senaste 
versionerna. I dem finns det nya säker-
hetsmekanismer som har tillkommit 
och det blir då svårare att hacka system.
Det är även viktigt att ha multifaktor 
(två eller fler-stegs) inloggning med 
exempelvis ett längre lösenord eller 
fingeravtryck samt inte klicka på osäkra 
länkar. Allt för att minska riskerna för 
att någon ska knäcka en kod eller ta sig 
in i systemet, avslutar Magnus.

P R O T E C T I N G  D A T A  S I N C E  1 9 6 9
 Magnus Thunberg

Text: Isabelle Ibérer

www.cristienordic.com

Du är under attack!
Förstå mer om den sista försvarslinjen
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Utomhusglädje i 
internationell toppklass

Ordning, ansvar och struktur är riktmärken när dansken Peter van A. Bjerke
bygger lyxprodukter och leder organisationer. Hans dramatiska familjehistoria och globala syn präglar hans 

beslut i utvecklingen av värmelampor för Solamagic.

H ållbarhet. Njuta av livet. 
Kvalitet. Njuta utomhus. 
Det är några av orden 
som kännetecknar vär-
melamporna från företa-

get Solamagic, med Peter van A. Bjerke 
i spetsen. Hans uppgift är att utveckla 
företaget från en lokal aktör till ett inter-
nationellt företag. Att skapa värmelampor 
i toppklass låg inte alltid i korten för Pe-
ter, men värmelampor förlänger den tid 
vi kan använda vårt utomhusutrymme, 
och det är något som ligger honom varmt 
om hjärtat. Dessutom ökar behovet av 
värmelampor och är det något som Peter 
har erfarenhet av så är det att leda orga-
nisationer genom den förändring som 
krävs om man ska kunna hänga med och 
utnyttja ett företags tillväxtpotential. Som 
vd för Solamagic är han inte rädd för att 
säga att de producerar de bästa värme-
lamporna på marknaden. 

Uttalandet är inte en lögn. Enligt det er-
kända tyska kvalitetssäkringsinstitutet 
TÜV är Solamagics lampor, som tillverkas 
exklusivt i Tyskland, verkligen bäst när 
de mäter både effektivitet och energi-
förbrukning. Solamagics värmelampor 
ger över 40 procent mer värme än kon-
kurrerande produkter, men förbrukar 
8–12 procent mindre ström. Dessutom 
resulterar företagets djupa förståelse för 
värmeoptimering i en komfortupplevelse 
som är i toppklass. Värmen tilltar med 
andra ord precis där den behöver och 
utan onödigt störande ljus.

Peter talar varmt om Solamagic och man 
känner hans passion och engagemang. 
Flera gånger nämner han ordet anständig-
het, och det är tydligt att anständighet är 
ett värde som står honom nära. Företagets 

produkter ska inte bara vara de bästa på 
marknaden, de ska också hålla länge och 
därför är det viktigt att de är tillverka-
de på ett hållbart sätt, är miljövänliga 
och att de anställda som gjort dem har 
bra arbetsvillkor. Peter har tagit med sig 
anständigheten från sin far och farfar. 

Peter van A. Bjerke kommer från en lång 
rad militärer – och i senare generationer 
även läkare.

På sin svensk-amerikanska fars sida här-
stammar Peter från holländska emigran-
ter som 1680 slog sig ner i New Amster-

dam, idag New York (där han för övrigt 
utbildades vid Ivy League-universitetet 
Columbia). Sedan dess har en av Peters 
förfäder kämpat som en ledande offi-
cer i generalstaben i unionsarméns 15:e 
armékår under general Sherman och 
Ulysses S. Grants i det amerikanska in-

Den händelserika familje-
historien har satt sin prägel 
på Peter. Ordning, ansvar 
och kärlek till struktur som 
ett sätt att skapa förändring 
och utveckling är värdering-
ar han tar med sig hemifrån 
och han använder dem som 
riktmärken i sin förvaltning 
och utveckling av Solamagic.

”
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bördeskriget. På en lärorik resa till Paris 
många år senare träffade Peters ameri-
kanska mormor den svenske mannen som 
skulle bli Peters farfar. Mormodern läm-
nade sin hemstad Chicago och flyttade till 
Sverige, men när andra världskriget bröt 
ut ville hon återvända hem och föra sina 

barn i säkerhet. Det visade sig inte vara 
så okomplicerat och därför fick hon fly 
genom ett krigshärjat Europa med Peters 
fyraåriga pappa och tvååriga mormor i 
famnen. Färden gick till Marseille och 
sista båten till USA. Den händelserika 
familjehistorien har satt sin prägel på 

Peter. Ordning, ansvar och kärlek till 
struktur som ett sätt att skapa föränd-
ring och utveckling är värderingar han 
tar med sig hemifrån och han använder 
dem som riktmärken i sin förvaltning och 
utveckling av Solamagic. Företaget har 
utvecklats oerhört positivt under dessa 

år och Peter är en man som är van att 
hantera växande företag och hjälpa dem 
att forma organisationen därefter. Han 
började sin karriär i det svenska gruv- och 
metallföretaget Boliden, som han sa adjö 
till 1999 i rollen som senior vice president 
med ansvar för halvfabrikatet (forts s.16)
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En Solamagic värmelam-
pa är dock inte den billi-
gaste på marknaden men 
är både den mest effek-
tiva och mest behagliga 
värmen som varar längst.

som omfattade tre fabriker i Europa och 
nästan 500 anställda. 2004 blev han di-
rektör för den svenska koncernen Roxtec, 
som erbjuder lösningar som underlättar 
arbetet med kabeltätningar.

När Peter började på Roxtec var årsom-
sättningen knappt 200 miljon DKK, och 
när han åtta år senare valde att lämna 
företaget och sälja sin ägarandel var Rox-
tecs årliga omsättning strax under 1,5 
miljarder DKK och var verksam på fem 
kontinenter. 

Men det är Solamagic som fyller Peters 
karriär, och hans ögon strålar när han 
pratar om att utveckla företaget. Peters 
idéer smittar av sig, och som en sann en-
treprenör har han idéer för andra områ-
den än företagets produkter. Det gäller 
grön omställning som i allmänhet är ett 
område som engagerar honom, från glo-
bal rening av avloppsvatten och höghas-
tighetståg genom Europa till produktion 
av grön el. Det är tydligt att Peter tänker 
på lösningar för klimatet. Därför är det 
också viktigt för honom att påpeka att 

Solamagics värmelampor är bland de 
bästa på marknaden. De är mest håll-
bara, och företaget arbetar under högt 
tryck för att göra lamporna nästan helt 
återvinningsbara och ännu mer hållbara. 
De är redan långvariga och håller i snitt 
10–12 år istället för 1–3 år av de billigaste 
konkurrenterna. Värmelampor ger mer 
livsglädje till vår vardag, skapar ännu mer 
utomhusnjutning för vår familj och gäs-
ter och för oss närmare naturen och en 
större del av friluftslivet under året. Men 
det ska vara hållbart och inte bara snabb 

”
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konsumtion. En Solamagic värmelampa 
är dock inte den billigaste på marknaden 
men är både den mest effektiva och mest 
behagliga värmen som varar längst. En 
Solamagic värmelampa kostar ca 3 DKK i 
timmen i el, och som jämförelse förorenar 
en brasa tio gånger så mycket som en 
Solamagic värmelampa. Den kan slås på 
i 32 år innan den har samma CO2-för-
brukning som en enkelresa till Madrid. 
Solamagic är helt enkelt livets njutning 
på ett hållbart sätt. 

Peter gillar utmaningar och utmaningen 
han står inför nu, är att omstrukturera 
organisationen i Solamagic, så att man 
är redo att möta den tillväxt som allting 
tyder på kommer att fortsätta under de 
kommande åren. Företagets mål är att 
sälja för 100 miljoner DKK på den skandi-
naviska marknaden 2025, och Solamagic 
följer sin tillväxtplan tills vidare. Företa-
get flyttar in i nya lokaler inom kort och 
större lokaler nära nuvarande högkvarter 
i Hørsholm och intensifierar sin närva-
ro på webben. Samtidigt har Solamagics 

underavdelning Wishco precis vunnit en 
stor nordamerikansk utmärkelse för bästa 
nya webbplats tillsammans med jättar 
som Coca-Cola och Pepsi. Den utmärkel-
sen får Peter att le, för hans mål är att föra 
kunder närmare Solamagic. Hemsidan ska 
ge kunderna en förbättrad service där de 
kan få hjälp att avgöra vilken värmelampa 
som är rätt för deras individuella behov. 

Även om Peter har internationella ambi-
tioner globalt fokuserar han på kundupp-
levelsen och servicen mot den enskilda 
kunden. Förutom en förbättrad upple-
velse på de nya digitala plattformarna 
vill han ge kunderna chansen att uppleva 
värmelamporna fysiskt. Därför har Sola-
magic 2021 genomfört en stor investering 
i en tekniskt avancerad showroom, där 
kunderna kan uppleva produkterna samt 
få råd och vägledning av företagets många 
duktiga anställda. När kunder investerar 
i en värmelampa från Solamagic, är det 
viktigt för Peter att han är nöjd med tjäns-
ten och produkterna är i toppklass. Det 
skapar ambassadörer, som hjälper till att 
rekommendera Solamagic till grannar och 
vänner när kundupplevelsen och nöjd-
heten uppfyller Peters mål. Det ska bli 
spännande att följa företagets utveckling 
inom dessa kommande år, där visioner, 
ambitioner och tillväxt måste uppfyllas.

Originaltext på danska: Camilla Kikkenberg 
                          Översättning: Isabelle Ibérer 

www.solamagicshop.com

 

 
      

Solamagics mål är att sälja för 100 miljoner DKK 
på den skandinaviska marknaden 2025, och So-
lamagic följer sin tillväxtplan tills vidare.

FAKTA

Peter van A. Bjerke 
är utbildad vid CBS i 
Köpenhamn och Columbia 
University i New York och 
har även varit officer i 
försvarsmakten. 

Han började som 
marknadsdirektör i det 
svenska metallföretaget 
Boliden och lämnade det 
11 år senare som senior 
vice president med ansvar 
för halvfabrikatet som 
omfattade tre fabriker i 
Europa och nästan 500 
anställda. Han ledde sedan 
kabeltätningsföretaget 
Roxtec som verkställande 
direktör från en årlig 
omsättning på 200 miljoner 
DKK. 2004 till 1,5 miljarder 
DKK i omsättning om året 
när Peter lämnade företaget 
2012. Redan året innan 
hade Peter köpt företaget 
Solamagic med fyra 
produktionsanläggningar 
i Tyskland och 
försäljningsbolag 
på nio marknader. 

”



Välmående personal - nyckeln 
bakom Ad Actos framgång 

A d Acto rekrytering 
är ett bemanningsfö-
retag inom logistik-
sektorn som främst 
arbetar med konsul-
ter på kollektivsidan. 

Konsulterna arbetar hos olika lager och 
transportföretag och arbetar bland annat 
med truckförare, lastbilsförare, budförare 
och biltransportförare. De arbetar även 
med speditörer, trafikledare och liknande 
tjänster.

    –Vi känner vår personal och det vikti-
gaste för oss är att de mår bra och det är 
då de utför ett bra arbete, säger Cecilia 
Simonsson, grundare av Ad Acto. 

Ad Acto är nischade på förare, och att 
hitta vår nisch och ha engagemang i våra 
anställda har blivit vår framgångsfaktor, 
fortsätter Cecilia. 
 
Ad Acto startades 2014 av Cecilia Simons-
son som tidigare arbetat som företagsle-
dare inom transportbranschen och som 
såg att det saknades bemanningsföretag 
med inriktning på förare. Ganska snabbt 
kom även Pernilla Österberg in i bilden 
som även hon kom från logistiksektorn.

      –Ad Acto började som en väldigt liten 
aktör. I början kände vi ett visst motstånd. 
Som unga kvinnor i en mansdominerad 
bransch fick vi kämpa extra hårt för att 
bevisa oss, berättar Cecilia.

I en artikel 2017 sa Cecilia Simonsson 
att målet var att inom tre år dubbla om-

sättningen. 2021 hade de tredubblat om-
sättningen och gått från 30 personer till 
100 personer på lönelistan.

    –2017 kom Kristian Candemir till oss 
på rekommendation och det blev en lyck-
ad nyckelrekrytering. Inom bemanning är 
det svårt att växa utan rätt konsultchefer 
och med Kristians kompetens och ar-
betsinsats har företaget kunnat fortsätta 
växa. Även Kristian kommer tidigare från 
transportbranschen, berättar Cecilia. 

Tillsammans har de tre kompanjoner-
na gjort en snabb tillväxtresa och blivit 
utsedda till Gasell företag av Dagens In-
dustri de senaste två åren.

    –Redan vid starten av företaget be-
stämde vi oss för att vi skulle satsa på 
personligt engagemang och se varje 

person, idag kan vi se att vi har lyckats. 
Personalen är vårt allt. Att vi har fått två 
Gasell utmärkelser vill vi tacka vår perso-
nal för. Vi satsar på vår personal. Vi ser 
dem, vi hör dem. De ska absolut inte ha 
sämre arbetsplats för att de arbetar inom 
bemanning. Det finns idag ett dåligt ryk-
te om bemanningsföretag, att konsulter 
från bemanning ska arbeta hårdare än 
tex ordinarie personal på en arbetsplats 
och därmed inte ha samma arbetsvillkor. 
Här har vi gjort allt för att visa att det 
inte behöver vara så. Vi tummar inte på 
någons arbetsvillkor. Välmående personal 
ger resultat. Inom branschen så möts vi 
tyvärr ofta av fördomar. Folk väljs bort 
pga efternamn, kön och bakgrund. Vi 
arbetar verkligen för att se bortom detta 
och låta människor läggas till i företags-
kulturen oavsett om de liknar andra i 
gruppen eller inte, berättar Cecilia. 

Förarbristen i Sverige

Förarbristen i Sverige har varit påtaglig i 
flera år nu. Cecilia ansåg att man måste 
tänka annorlunda för att klara av situa-
tionen. Utan förare stannar Sverige. 

    –Det finns en djupt rotad kultur inom 
lastbilsförare i Sverige och det har varit/är 
en lång resa att försöka göra den gruppen 
mer mångkulturell. Minst sagt en resa, 
men det är på väg. Det finns mycket po-
tential och så många som vill ha arbete. 
Dessa måste in på marknaden, där de 
behövs. Vi har coachat medarbetare till 
att lära sig svenska och lagt tid och pengar 
på att utbilda dem. Även i vissa fall betalt 
deras tyngre behörigheter. Det kostar så-
klart, men det får man tillbaka. Med detta 
tillvägagångssätt besitter vi idag över 100 
anställda, C och CE förare och ett stort 
kontaktnät. Men för att behålla den här 
personalen så krävs det stort underhåll 
och engagemang. 

  www.adacto.se

Vi vet vad som krävs av en 
bra chaufför och vi arbetar 
hårt för att vår personal skall 
trivas hos oss!

Cecilia Simonsson & Kristian Candemir

Ad Acto Rekrytering  
AB är specialiserade på 

yrken inom transport- 
och logistiksektorn och 

erbjuder bland annat 
kompetent personal 

inom transport, lager, 
och spedition. 

Med en stor 
flotta av erfarna 

lastbilschaufförer, 
budbilsförare och 

truckförare är dem 
idag en av de största 

aktörerna inom 
bemanning av C- och 

CE- Chaufförer i Sverige. 

”
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Venture debt – en alternativ 
finansieringsform för tillväxtbolag
Under de senaste åren har venture debt, ofta kombinerad med en så kallad ”equity kicker,” blivit en allt 

vanligare finansieringsform för tillväxtbolag.

U nder uppbyggnadsfasen brot-
tas många tillväxtbolag med 
lönsamhetsproblematik då 
produktutveckling och mark-

nadsföring kräver stora investeringar och 
bolagen är således hänvisade till externt 
kapital för att finansiera sin verksamhet. 
Ett vanligt banklån kan vara utmanande 
att få till eftersom tillväxtbolag (som in-
ledningsvis ofta inte går med vinst) inte 
passar in i den traditionella kreditproces-
sen hos vanliga affärsbanker. Vanligtvis 
äger inte heller tillväxtbolag några till-
gångar som kan ställas som säkerhet vid 
banklån. Tillväxtbolag har därför varit 
hänvisade till kapital från sina befintli-
ga eller nya ägare. Att ta in nytt kapital 
i form av aktiekapital medför dock en 
utspädning för grundarna med förlorade 
andelar i bolaget och mindre inflytande 
som resultat. Venture debt är en form 
av lån som kan lösa lånesituationen för 
tillväxtbolag under resan från uppstart 
till lönsamhet utan att existerande ägan-
de riskerar att spädas ut. Advokatbyrån 
Bird & Bird har gedigen erfarenhet av 
att biträda både tillväxtbolag i egenskap 
av låntagare och långivare i relation till 
venture debt.

Equity kicker, en extra krydda

Equity kicker har tillkommit som ett 
extra inslag för långivaren vid venture 
debt. Förutom att pengar lånas ut till en 
viss ränta ställer tillväxtbolaget ut teck-
ningsoptioner till långivaren. Detta ger 
långivaren en rätt att till förutbestämda 
villkor konvertera dessa till aktier i bo-
laget vid ett senare skede eller vid en viss 
händelse som exempelvis uppköp eller 
börsnotering. 

”Equity kickers har gjort att långivare har 
en annan investeringsbenägenhet. Det 
skapar ett större intresse för tillväxtbo-
laget, långivaren växer med bolaget och 
lyckas bolaget finns det en uppsida även 
för långivaren. Det blir en win-win -situ-
ation både för det nystartade bolaget och 
långivaren”, säger Olof Wetterling, partner 
på Bird & Birds bank-och finansavdelning 
i Stockholm.

Specialiserad och kompetent duo på Bird 
& Bird

Martin Folke, även han partner på Bird 
& Bird och ansvarig för venture capi-
tal-gruppen i Stockholm, har stor er-
farenhet av samarbeten med växande 
techbolag. Martin och Olof har med sina 
erfarenheter och sin expertis blivit en 
ovanligt träffsäker och kompetent duo 
just inom venture debt.

Kontakt:

Martin Folke, partner
Mob: 070-956 97 82

Olof Wetterling, partner
Mob: 070 -892 59 22

”Jag och Olof har jobbat mycket tillsam-
mans och kompletterar varandra väldigt 
bra. Jag ser stora fördelar med att vi har 
företrätt både sidan för tillväxtbolagen 
och långivarsidan. Vi har en god upp-
fattning om vad som är marknadsmäs-
siga villkor och vad som gäller i Sverige. 
Vi samarbetar mycket med kollegorna i 
London och övriga världen och är därför 
även väl insatta i villkoren här hemma i 
Sverige jämfört med vad som gäller på 
den globala marknaden. Vi har en väldigt 
god inblick i förfarandet vid venture debt”, 
säger Martin.

”Tack vare att vi företrätt både långivare 
och låntagare har vi förmågan att förstå 
och förklara hur båda sidor tänker och 
kan få fram ett klart och tydligt budskap 
så att alla inblandade blir väl insatta i 
processen och nöjda med avtalet”, fort-
sätter Martin.

Stort internationellt kontaktnät

Bird & Bird är en internationell byrå 
med 31 kontor världen över och kan stå 
till tjänst både i Sverige och utomlands. 

Stockholmskontoret är fullt ut integrerat 
med resten av byrån. Bird & Bird brinner 
för teknikbolag i tillväxtfasen och vägle-
der både tillväxtbolag och deras långivare 
med sin expertis inom affärsjuridik. En 
produkt eller tjänst som är teknikbaserad 
kan lätt lanseras i flera länder, och vill 
ett bolag etablera sig i ett annat land står 
Bird & Bird till tjänst både på hemmaplan 
och utomlands med sin expertis. Samma 
sak gäller om ett utländskt bolag vill hitta 
investerare i Sverige. 

”Vi är delaktiga i många transaktioner 
och har ett stort kontaktnät av investerare 
som vill satsa i techbolag här i Sverige 
och/eller utomlands. När någon av våra 
klienter vill investera i exempelvis Tysk-
land, känns det väldigt bra och proffsigt 
att lämna över till en person vi träffat 
och känner. Vi kan garantera att klienten 
hamnar i goda händer. Det samma gäller 
det omvända, om utländska investerare 
vill satsa i svenska bolag”, säger Martin.

”Vi på Bird & Bird har stor förståelse för 
vad ett bolag behöver och vår ambition är 
att kunna vara ett legalt stöd under hela 

resan oavsett om de ska satsa i Sverige 
eller utomlands. Likaså kan vi vara ett 
legalt stöd för långivare under hela pro-
cessen”, avslutar Olof.

Text: Cecilia Holm

www.twobirds.com

Olof Wetterling, partner på Bird & Birds 
bank-och finansavdelning i Stockholm. 

Martin Folke, partner på Bird & Bird och ansvarig för venture 
capital-gruppen i Stockholm.



Vår fi losofi 
Oculivits fi losofi  är inte särskilt komplice-
rad. Vi erbjuder helt enkelt ett högkvalitativt 
ögonvitamin som har en bevisad effekt för 
din syn. Transparens är en betydelsefull 
aspekt för oss och är därför noga med att 
redovisa tydlig information om kosttill-
skottets innehåll. Vi arbetar aktivt med att 
sprida kunskap om åldersrelaterade ögon-
sjukdomar och vår fi losofi  är att förbättra 
ögonhälsan.

Vår vitamin
Vår ögonvitamin produceras i Närkeslätten 
och består av antioxidanter från minera-
ler och vitaminer. Vårt kosttillskott bygger 
på forskning från de två mest omfattan-
de ögonstudierna AREDS och AREDS2. 
I Age-Related Eye Disease Study deltog 
och analyserades ca 8000 patienter under 
en period på 10 år. Självklart har inte vårt 
ögonvitamin några onödiga tillsatser utan 
endast nödvändiga ingredienser som tillför 
nytta.

Vårt viktigaste sinne
Världen upplevs utifrån människans fem 
sinnen. Synsinnet registrerar 80% av de 
dagliga intryck vi exponeras av. Genom våra 
ögon kan vi bevittna färger, rörelser, struk-
turer och olika nyanser. Tyvärr kan ögon-
hälsan försämras vilket påverkar människor 
att uppleva dessa spektrum. Därför tycker 
vi att det är självklart att alla ska ha sam-
ma möjlighet till en bra syn. Oculivit har 
lösningen och är ditt naturliga val för en bra 
ögonhälsa!

Det naturliga valet för en bra ögonhälsa!

Beställ idag på Oculivit.com

Oculivit är ett svensktillverkat ögonvitamin som bromsar och förhindrar åldersrelaterade ögonsjukdomar, som grå starr och 
gula fl äcken vilka klassifi ceras som två av de vanligaste ögonsjukdomarna. Redan efter 60-års åldern ökar riskerna drastiskt 
för synnedsättning. Ju äldre man blir desto större är risken att drabbas för ögonsjukdomar. Ungefär 30 % av de som är över 70 
år har någon form av synförändring relaterat till gula fl äcken.

ÖGONVITAMINER

Fri frakt

Direkt till din brevlåda

Snabba leveranser

265:-
/mån

Starta din 
prenumeration 

idag och få 
6:e månaden

gratis!

Beställ via vår hemsida
Oculivit.com

Har du frågor vänligen maila oss på
info@oculivit.comÖGONVITAMINER



Friare luftvägar

MADE IN EU

Inställbar i höjdled

Rekommenderas vid habituell och situationsbetingad snarkning
För de som inte utvecklat obstruktiv sömnapnésyndrom (OSAS). För de som är/blir hänvisa-
de egenvård.

Löpande information ges på hemsida/annonser/sociala media
Vid misstanke om obstruktiv sömnapnésyndrom (OSAS) - från 5 andningsuppehåll/
sömntimme och uppåt - be om en remiss till en sömnklinik för utredning och effektiv
behandling. Man kan finna vägledning hos Apnéföreningar. På vår hemsida finns
alla olika "Råd för egenvård" av professionen.

EEZYFLOW I KOMBINATION

• Vid CPAP-behandling med näsmask kombinerar en del med Eezyflow då det ger möjlighet 
att inta optimal kroppsposition och stängd mun.
 
• En del kombinerar med apnébettskena (ABS) där enbart apnébettskena inte hjälper hela 
vägen. Även av läkare inom vården, för eget bruk. Bekväm kombination även då man arbetar 
mycket jourtid.

EEZYFLOW SOVKRAGE – VID SOCIAL SNARKNING & LINDRIG SÖMNAPNÉ
METODEN LIKNANDE STABILT SIDOLÄGE – REDUCERAR SNARKNING

Att eftersträva en sovposition liknande stabilt sidoläge leder även till att snarkning reduceras i olika grad allt beroende på anatomi, 
vikt, leverne, ålder och hur länge man snarkat. Det unika med Eezyflow är att den är utvecklad just för denna sovposition, att hålla 
huvudet uppåt, lätt bakåt, något framskjuten käke och stängd mun. Man vaknar mer utvilad utan muntorrhet.

Alla nämnda orsaker gör att det är så individuellt hur mycket det reduceras. En del slutar snarka medan andra får en reduktion då snark-
ningar även kan växla i svårighetsgrad från natt till natt, beroende på kroppsläge, variationer i nästäppa, trötthet eller alkoholintag.

••  Mjuk, fjäderlätt och hudvänlig  Mjuk, fjäderlätt och hudvänlig

••    Tryckavlastande skumTryckavlastande skum

••    Formas av kroppsvärmenFormas av kroppsvärmen

••    Ger en behaglig och luftig känslaGer en behaglig och luftig känsla

••    Skönt stöd för hakanSkönt stöd för hakan

••    Överdrag av härlig svensktillverkad Överdrag av härlig svensktillverkad 
    bomullstrikå    bomullstrikå

•  •  100 % ekologisk bomull100 % ekologisk bomull
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HTA-projektet "Medicinteknik för framtiden"  
– Ett samarbetsprojekt mellan SBU, TLV, SKL, LfU, Socialstyrelsen, Linköpings universitet, Läkemedelsverket, Swedish Medtech, Vinnova.  
Utdrag ur 2.5:  •  En diagnostisk metod kan ofta ha fler användningsområden 
              •  Användare av en medicinteknisk metod övar med tiden upp sin skicklighet 
              •  Utfall kan bero på skickligheten hos användaren av en medicinteknisk behandlingsmetod
Källa: https://www.swedishmedtech.se/sidor/hta-och-evidens.aspx

EEZYFLOW 
SOVKRAGE 
 CE-MÄRKT MEDICINTEKNISK PRODUKT (MDR)

Ett hantverk - Gjuts en och en och i 
specialtillverkade formverktyg

Tillverkning i Sverige och Danmark 

®

Bättre sömn - Bättre liv!

Hemsida / E-butik     •     www.eezyflow.com                                                                                                                       •     Telefon 08 636 50 30      

Stödkrage - Stödjande /avlastande utan mottryck
Resekrage - Mer utvilad utan nackspärr /muntorrhet

1.  Fjäderlätt material 1.  Fjäderlätt material 
2.  Fjädrande2.  Fjädrande
3. Skönt stöd & support för haka/käke3. Skönt stöd & support för haka/käke
4.  Inställbar i höjdled - kan varieras efter behov4.  Inställbar i höjdled - kan varieras efter behov

2. 3. 4.1.

PATENTERADPATENTERAD

MADE IN EU

FINNS ÄVEN I HJÄLPMEDELSBUTIKER:

• ASKIM > REHABSHOP
  Hantverksvägen 7

• GÄVLE > HJÄLPMEDEL SAM
  Johanneslötsvägen 22

• HELSINGBORG > HELP FOR YOU
  Lilla Garnisonsgatan 29

• KRISTIANSTAD > KEEP ON
  Rörvägen 10

• LIDKÖPING > HELP FOR YOU
  Fabriksgatan 4

• LOMMA > KEEP ON 
  Tenngatan 2

• LULEÅ > HJÄLPIA
  Handelsvägen 19

• NORRKÖPING > HJÄLPBODEN
  Urbergsgatan 90 (Vilbergens Centrum)

• LIDKÖPING > HELP FOR YOU
  Fabriksgatan 4

• STOCKHOLM > SAKTA
  Fleminggatan 67

• SUNDSVALL > FRISKHUSET MITT
  Lasarettvägen 21

• UPPSALA > VOBIS LIVSKVALITET
  Bäverns gränd 14
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 Sigtuna - höstens bästa 
utflyktsmål

Hösten i anrika Sigtuna är en tid fylld med roliga aktiviteter och sammankomster. Sigtuna är en stad fylld 
med mycket kärlek och värme som inte går att undgå. Här finns något att göra för alla. 

I Sigtuna finns något för alla. 
Det är en stad fylld av vacker 
natur, kyrkoruiner, runstenar 
och vandringsleder i prinses-
san Ingegerds fotspår men 
framför allt det som är kärnan 
och hjärtat för lokalinvånar-

na: Stora gatan. Här finner du bl.a. den 
nostalgiska och väldoftande karamell 
och konfektyrbutiken Augusta Janssons 
Karamellfabrik, Mamsellens Skafferi & 
Kök och mysiga ”nytt och nött” butiken 
Bahrmans Bod. 

     –Stora gatan blomstrar! Det har varit 
en affärsgata sedan 1000-talet och det 
har vi fortsatt med än idag. Här finns 
klädesaffärer, sportaffärer, bokhandel, 
museum, caféer, hotell, restauranger, 
inredningsbutiker och mycket mer. Det 
är härligt att kunna erbjuda besökaren 
så mycket och vi förädlar, fördjupar och 
samarbetar bra tillsammans, säger AnSi 
Jönsson, ägare av Bahrmans Bod. 

AnSi är en riktig Pippi Långstrump i sjä-
len. Hon är sakletare och försöker hitta 
unika saker som är svårhittade här i Sve-
rige. Det syns verkligen i hennes mysiga 
butik.  

    –Varje gång du kommer tillbaka ser det 
annorlunda ut i min butik. När vi snart 
går in i den mörka tiden har jag tagit in 
mycket ljus, ljuslyktor och marschallhål-
lare. Vi har även härliga mjuka plädar från 
Klippan som man kan boa in sig i och 
njuta av. Jag har fortfarande mycket för 

trädgården också som krukor gjorda av 
återvunnet papper och plast, säger AnSi. 

Sigtuna är öppet året runt

Just nu är Stora torget i Sigtuna fullt med 
fantastiska blomsteruppsättningar och 
framför rådhuset finns det ett hjärta med 
”I Love Sigtuna” där man kan stå och bli 
fotograferad med det historiska rådhuset i 
bakgrunden. Sigtuna är en populär desti-
nation för giftemål och det finns många 
vackra platser att välja mellan. I början av 

september är det musiklördag och eventet 
Summer squeeze bakom S:t Pers ruin med 
b.la. Janne Schaffer. Det är uppstarten på 
höstsäsongen som sedan följs av Sigtu-
nas stadslopp, höstmodemingel på Stora 
gatan och Halloween festligheter. Hela 
hösten är full av spännande aktiviteter 
i Sigtuna och med en massa godsaker 
hos Augusta Janssons Karamellfabrik och 
Mamsellens skafferi & Kök. 

   –Mina kunder är från den minsta be-
bisen till 97+ och det är alltid lika fasci-

nerande att möta deras spontana glädje 
när de kommer in för första gången. Det 
är roligt att ha en verksamhet där folk 
blir lyckliga! I Augusta Janssons butiken 
har jag ett sortiment med traditionella 
karameller, gammaldags godis, brända 
mandlar, marsipan och inte minst choklad 
som är av mycket hög kvalité. Det är de  
dofterna som slår mot kunderna när de 
kommer in i butiken. Inne på Mamsel-
lens skafferi & kök säljer jag det som är 
aktuellt nu för hösten som läskedrycker, 
marmelader, sylter, saft, charketurier och 
annat smått och gott. Jag brukar tända 
brasan när det börjar bli mörkt och kallt, 
det är så mysigt och uppskattat, säger 
Maria Collin, ägare av Augusta Janssons 
Karamellfabrik och Mamsellens Skafferi 
& Kök. AnSi inflikar:

    – Sigtuna är öppet året runt och hösten 
startar med ett pärlband av händelser. 
Det finns alltid något att göra här, ung 
som gammal, oavsett kön. Alla är väl-
komna! 
      
      Text: Isabelle Ibérer

www.augustajanssons.se
www.facebook.com/augustajanssonssigtuna

instagram:bahrmansbod
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Innovativ läroplan med 
trygghet i fokus

P å Långholmsgatan 24 
f inner du det charme-
rande sekelskifteshuset 
där den privata grund-
skolan Bergsundsskolan 
ligger. Här har många ge-

nerationers barn passerat i en miljö med 
glädje, nyfikenhet och gemenskap som 
alltid är av högsta prioritet. Skolan inger 
en välkomnande känsla av trygghet och 
värme som inte går att undgå. 

Bergsundsskolan grundades 1993 av 
Lena & Lars-Åke Axedin då friskolere-
formen genomfördes. Målet var att öka 
variationen samt skapa incitament för 
kostnadseffektivitet och kunna ge för-
äldrar möjligheten att välja skola utifrån 
innehåll och kvalité. Bergsundsskolans 
innovativa koncept bygger på att skola 
och fritids jobbar sida vid sida under hela 
skoldagen som en enhet. Det innebär att 
lärarna även jobbar på fritids och att deras 
fritidspedagoger och barnskötare jobbar 
tillsammans med läraren i skolan.

     –Det skapas ett tydligt sammanhang 
som är lättbegripligt där alla tar ett ge-
mensamt ansvar. Vi är en liten enhet med 
en klass i varje årskurs men varje klass 
har 3–4 pedagoger inklusive lärare under 
hela skoldagen vilket medför en enorm 
trygghet för våra unga elever. Trygghet är 
också en av de viktigaste faktorerna för 
att kunna inhämta kunskap, menar Per 
Johansson, rektor på Bergsundsskolan.

En viktig del i uppstarten av skolan var 
att hitta lärare som ville jobba på detta 
sätt och få uppleva att hela deras kom-
petens uppskattades. Det som också har 
varit väldigt viktigt är bemötandet och 
förhållningssättet till den enskilde eleven, 
samt elevens vårdnadshavare. 

     –Det har varit och är fortfarande i allra 
högsta grad en röd tråd som genomsyrar 
hela vår verksamhet. Alla barn och för-
äldrar känner sig sedda och hörda. Vi har 
alltid haft en dialog om undervisning och 
pedagogik. Vad ska vi lära oss? Varför? 
och på vilket sätt. Denna dialog förde vi 
långt innan kraven kom på att göra det 
vi redan gjorde, säger Per. 

Bergsundsskolan var tidiga med att in-
troducera praktiska och kreativa ämnen 
i skoldagen vilket innebar att eleverna 
lättare kunde se, förstå och lära sig olika 
sammanhang. 

    –Helheten av teori och praktik visade 
sig vara ett vinnande koncept, speciellt 
för de yngre eleverna. Än idag arbetar 

vi exakt på samma sätt men kanske mer 
tillspetsat utifrån den ämneskunskap som 
eftersträvas. Bild, Musik och Idrott som 
redan erbjuds i förskoleklass är ett inci-
tament som vi aldrig ruckat på. Att barn 
redan i sex års ålder introduceras i fler 
praktiska ämnen är en god hjälp på vägen 
till att skapa bredare filer för inlärning. Vi 
kan se att barnens förmågor förstärks och 
att de lättare kan arbeta med teoretiska 
ämnen när de även arbetat praktiskt som 
exempelvis med idrott, berättar Per.

Eftersom läroplanen och skoldagen till-
låter det har Bergsundsskolan valt att ha 
en utökad läroplan och timplan i deras 
verksamhet. 

    –Vi har fantastiska lärare och pedago-
ger, många som arbetat länge hos oss. De 
har en bred kunskap med en djup kun-
skapsbank och trots att Skolverket och 
politiken gjort sitt bästa för att ta luften 
ur alla pedagoger med enorma, till en 

början oöverstigliga krav på dokumen-
tationstvång, så har vi funnit nya vägar 
och ändå kunnat fortsätta att erbjuda en 
utökad timplan med fler ämnen redan 
från förskoleklass. Eleverna hos oss lär 
sig mer. Med flera vuxna i klassrummet 
ger vi eleverna en helt annan möjlighet 
att faktiskt lära sig, menar Per.

Per anser att skoldebatten har spårat ur 
och uteslutande fokuserat på friskolorna 
och ekonomin på skolorna. Inte sällan 
får friskolorna bära skulden för fallande 
skolresultat i Sverige. 

   –I dagens samhälle är det viktigt att sko-
lan inte är likriktad. Framför allt inte när 
resten av samhället inte är det, hur skulle 
det se ut? De pedagoger och lärare som 
tillsammans med eleverna arbetar dag-
ligen i vår skola gör en skillnad som ger 
en skillnad. Det tycker jag skoldebatten 
ska handla om. Vi kommer att fortsätta 
med det vi gör för det gör vi verkligen 

bra! Vi har inte samma ”backoffice” som 
de kommunala skolorna har. Vi gör allt 
själva, på gott och ont. Finns inte hjulet 
får vi uppfinna det. Aldrig är det serve-
rat. Men det skapar också ett driv och en 
entreprenörsanda som jag tror är vägle-
dande för oss. Viljan att vilja lite mer. 
Vi behöver inte, men vi vill. Jag brukar 
kalla det ”den starkes ansvar”. Och det 
ger bra resultat. Att få träffa alla glada 
förväntansfulla elever som törstar efter 
kunskap tillsammans med mina kollegor 
dagligen gör mig glad, avslutar Per. 

                   Text: Isabelle Ibérer

www.bergsundsskolan.se

”Med flera vuxna i klassrummet ger vi eleverna en helt annan möjlighet att faktiskt lära sig” säger rektorn Per Johansson 
för Bergsundsskolan som fungerar både som klassrum och fritidshem. Bergsundsskolan arbetar helintegrerat med skola 

och fritids med lärare och fritidspedagog/förskollärare/barnskötare sida vid sida hela skoldagen.
 

Per Johansson
Rektor Bergsundsskolan



Bygg sunda och resilienta 
organisationer med xpand

I en tid präglad av högt tempo och ständiga förändringar, som leder till att stressrelaterad ohälsa 
i arbetslivet ökar, fyller konsultföretaget xpand en viktig funktion. Genom mångårig internationell 
erfarenhet har man utvecklat metoder och kompetens för att stötta såväl individer som organisationer 

i att stärka sin resiliens.

V i lever i ett samhälle 
som snurrar på i ett allt 
snabbare tempo. När 
så mycket handlar om 
effektivisering, tillväxt 
och vinstmaximering 

finns en risk att vi blir fartblinda, förlorar 
perspektivet vad som är verkligt viktigt i 
livet, vilket inte sällan leder till psykisk 
ohälsa i form av olika stressrelaterade 
sjukdomar.

   –Vi måste våga ge utrymme åt ”var-
för-frågorna”, som handlar om syfte, me-
ningsfullhet och inre drivkrafter, om vi 
vill forma ett sunt arbetsliv och bygga ett 
långsiktigt hållbart samhälle, säger Håkan 
Giselsson, organisations- och ledarskaps-
konsult för xpand Sverige.

Lär dig möta motgångar på ett sunt sätt
xpand international grundades 1987 av 
Paul Donders i Tyskland och finns idag i 
åtskilliga länder världen över och sedan 
2019 även i Sverige. Ett begrepp som har 
funnits med sedan starten är resiliens, 
det vill säga hur man som individ och 
organisation kan möta förändringar och 
motgångar och på ett sunt sätt hantera 
situationer då allt inte blir riktigt som 
man tänkt. 

    –Det handlar om att skapa en beredskap 
för att kunna hantera en ökad press, och 
att sedan kunna studsa tillbaka igen, och 
lära sig något av sina erfarenheter, både 
för individen och organisationen, berättar 
Benedikte Madvig Nilsson, organisations- 
och ledarskapskonsult för xpand Sverige.

    –Vi använder ibland bilden av två bollar 
för att förklara. Om du utsätter en ping-
isboll för tryck, så får den en buckla och 
blir sedan aldrig riktigt rund igen. En 

tennisboll däremot, den är bättre på att 
hantera pressen och återhämtar sig sedan 
också och återgår till sin ursprungliga 
form när trycket släpper. Tennisbollen är 
resilient, inte pingisbollen, fyller Håkan i.

    –Att man har motståndskraft för att 
kunna möta motgångar och ändrade för-
utsättningar är viktigt och ytterst relevant 
i den föränderliga tid som vi lever i. Om 
inte organisationen är resilient så drabbar 
det individerna, men om man bygger upp 
individernas resiliens påverkar det i sin 
tur organisationen att bli stabilare och 
robustare, fortsätter Benedikte. 

    –Vi arbetar utifrån ett program som 
handlar både om vad du själv som indi-
vid kan jobba med för att bygga upp din 
resiliens, och hur organisationen kan ar-
beta för att stärka sina medarbetare. Efter 

ett utbildningstillfälle, då man fått fylla 
i en självskattning, erbjuder vi fortsatt 
coaching, för att det inte bara ska vara 
en inspirerande föreläsning utan också 
leda till varaktig förändring. Vi vill jobba 
långsiktigt och medskapande, inte bara 
poppa upp som gubben i lådan, säger 
Håkan.

Integrerat privatliv och arbetsliv
Hela idén bakom xpand har sin grund i 
konceptet Creative Life Planning, som 
är en form av individuell coaching uti-
från fyra grundläggande frågor: Varifrån 
kommer jag? Vart är jag på väg? Hur tar 
jag mig dit? och Hur kan jag leva sunt 
och hållbart? 

    –Det handlar om att våga stanna upp 
och ge plats också åt de lite djupare frå-
gorna, att hitta sina inre drivkrafter och se 
hur jag som individ faktiskt kan vara med 
och bidra till gemensamma berättelse som 
vi alla är med och skriver, säger Håkan. 
– Just frågan om vad som ger mig mening 
och väcker min passion, är en viktig kom-
ponent för ett resilient liv, fortsätter han.

Förr försökte man ofta hålla privatliv 
och arbetsliv åtskilda, men mer och mer 
ser vi hur dessa samspelar och påverkar 
varandra, vilket i sin tur påverkar både 
mående och arbetsprestation. xpand vill 
ge vägledning till såväl individer som or-
ganisationer i hur man kan leva ett inte-
grerat och sammanhållet liv, utifrån ett 
tydligt och meningsfullt syfte. 
    –Den yngre generationen på arbets-
marknaden idag lever redan på det sättet. 

Och många vill göra skillnad på riktigt. 
Därför är det viktigt att rusta organisa-
tioner för att kunna navigera i det nya 
landskapet och på så sätt optimera den 
potential som finns på arbetsplatsen, sä-
ger Benedikte. 

Håkan och Benedikte vill leva som de lär. 
När de startade upp xpand i Sverige 2019 
var de själva måna om att inte offra sin 
hälsa och relationer. Därför har de valt 
att till en början driva xpand på deltid. 

    –Vi växer hellre lite långsamt och stabilt 
men behåller en god hälsa och relationer 
än att satsa allt och sedan kanske riskera 
att vi kraschar. Vi har inte bråttom, säger 
Håkan. 

xpand firar i år 35 år, vilket kommer att 
uppmärksammas vid en träff i höst i Ne-
derländerna.  

    –Det ser vi fram emot, att få dela er-
farenheter med kollegor från andra län-
der och kulturer och tillsammans skapa 
visioner för framtiden, säger Håkan.

    –Och just detta är kanske en av våra 
stora fördelar, att kunna kombinera den 
större internationella organisationens er-
farenheter och beprövade metoder, med 
den mindre nationella organisationens 
personliga engagemang och flexibilitet, 
för att möta varje kunds specifika behov, 
avslutar Benedikte. 

Text: Isabelle Ibérer

Håkan Giselsson & 
Benedikte Madvig Nilsson

Medarbetarträff i Tyskland 2021 med xpands 
europeiska medarbetare. www.xpandsverige.se


