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Beckhoff Automation AB är idag en branschledande partner för högteknologiska produkter och datorbaserade 
styrsystem för industriell automation. Beckhoffs produkter har levererats via lokala återförsäljare på den svenska 

markanden sedan 1989 men valde 2002 att starta ett eget marknadsbolag för att stärka det lokala samarbetet med 
befintliga och nya kunder. Beckhoffs nya huvudkontor i Malmö står färdigt och Håkan Brandt, vd för Beckhoff Sverige 

berättar om hemligheten bakom företagets starka framgång.  

M ed 5000 medarbetare 
och 1900 ingenjörer 
världen över är Beck-
hoff ett känt globalt 
tyskt familjeföretag 

som utvecklar öppna automationssystem 
med PC-baserad styrteknik. Produktsor-
timentet omfattar huvudområdena indu-
stri-PC, I/O- och fältbusskomponenter, 
drivteknik, automationsmjukvara och 
skåpfri automation samt hårdvara för in-
dustriell bildbearbetning. All innovation 
och produktutveckling görs i den kända 
företagsregionen Ostwestfalen i Tyskland 
som nu räknas till en av Tysklands främ-
sta innovationsregioner och en ledande 
plats för teknologiutveckling i Europa. På 
Beckhoff i Sverige är det fokus på kun-
dens applikation, försäljning, utbildning, 
leveranser och teknisk support. 

   –Vi är 40 anställda i Sverige med fyra 
satellitkontor: Göteborg, Stockholm, Piteå 
och det nybyggda huvudkontoret med 
solceller i Malmö. Vårt företags största 
bidrag till skyddet av vår planet är våra 
innovationer och stort fokus ligger på 
”grön energi”. Både i vindkraftverk, sol-
och vätgasanläggningar. Vi är stolta över 
att bidra med vår expertis till den globala 
utbyggnaden av förnybar energi. Redan 
1999 utrustade vi det första vindkraftver-
ket med vår Beckhoff teknik och nu 2022 
har vi passerat 100.000 strecket, berättar 
Håkan.

Ledande inom automation

Beckhoff började på 80-talet att jobba 
med PC-baserad styrning men på den 
tiden ansågs det vara relativt billig teknik 
och man tittade på det med skeptiska 
ögon. Men Beckhoff är ett av de företag 
i branschen som har varit ihärdiga och 
överkommit många trösklar för att nå den 
starka framgång som de har idag. Un-
der 42 år av utvecklingsarbete skapades 
många betydande idéer och produkter 
på Beckhoffs forsknings- och utveck-
lingsavdelningar. Idéer som förändrade 
automationsvärlden i grunden. 

    –Man kan väl säga att vi har gått från 
det svarta fåret med PC-baserad styrning 
1989, till att idag vara i finrummet och 
ledande inom automation. Både utifrån 

pris och prestanda. PC-baserad styrning 
är grunden bakom alla innovationer och 
teknik som vi har tagit fram under åren. 
Om vi blickar framåt 5–7 år i tiden så 
kommer PC-styrningen dock bara nyttja 
3 % av den prestanda som kommer att 
finnas i framtidens datorer. Då är frågan 
vad gör vi med de andra 97 %? Svaret 
ligger i våra  innovationer, menar Håkan. 

Beckhoffs labs 

Beckhoff investerar årligen cirka 7 % av 
omsättningen i forskningen kring nya 
automationsprinciper och till utveckling-
en av nya produkter som görs i Beck-
hoffs labs. Beckhoffs PC-control-filosofi 
samt uppfinningen av Lightbus-systemet, 
av I/O-busssystem och automations-
programvaran TwinCAT är milstolpar 
inom automationstekniken. De har slagit 
igenom som effektiva alternativ till de 
traditionella systemen på marknaden. 
EtherCAT, realtids-ethernet-lösningen, 
tillhandahåller en framåtriktad, effektiv 
teknik för en ny generation av styr- och 
regleringskoncept.

    –Hans Beckhoff har sagt att var femte år 
vill han revolutionera och komma ut med 
en ny innovativ produkt på marknaden 
men den senaste tiden har vi rullat ut inn-
ovationer på löpande band, nästan varje 
år. MX-systemet och Xplanar, är några 
exempel och alldeles nyligen introduce-
rade vi en ny produkt som heter ATRO 
(Automation technology for robots). Det 

är en ”bygg din egen robot” innovation. 
Systemet kommer i delar så att du kan 
bygga den hur du vill. Jag brukar säga 
att hela vår produktportfölj är som lego 
fast för vuxna, säger Håkan. 

Familjekänslan är nyckeln till framgång

Hans Beckhoff, som grundade företaget 
1980 är fortfarande aktiv i bolaget. Till-
sammans med sin fru och numera även 
hans barn fortsätter de idag att driva fö-
retaget framåt med en stark familjekänsla 
som genomsyrar hela stämningen och 
företagskulturen på bolaget, inte bara i 
Europa utan även globalt.

    –Det finns ingen direkt hierarkisk 
ledning utan här är det snarare de ge-
mensamma målen som styr. Det är en 
avgörande faktor i vår stora framgång och 
sifffrorna talar för sig själv. 2021 omsatte 
vi 1,182 miljarder SEK globalt och under 
nästa år ska vi dubblera det. Vi ska fort-
sätta växa och ta fram nya innovationer, 
det finns i vårt DNA, avslutar Håkan.

Text: Isabelle Ibérer

Beckhoffs teknologi är 
framtiden för automation

Håkan Brandt, vd Beckhoff Automation Sverige www.beckhoff.com

Vi har gått från det  svarta 
fåret med PC-styrning 1989, 
till att idag vara i finrummet 
och ledande inom automa-
tion. Både utifrån pris och 
prestanda. 

”
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Stålbyggnadskontroll AB (StBK) är det innovativa kunskapsföretaget specialiserat på stålkonstruktioner med grundaren 
Göran Alpsten i spetsen. Efter forskning i Sverige och USA doktorerade Göran på KTH 1970 och var under några år verksam 

vid Stålbyggnadsinstitutet SBI, innan han startade konsultverksamhet i StBK. Företaget erbjuder konsulttjänster rörande 
stålkonstruktioner till främst industri, entreprenadföretag, stålbyggare och advokatfirmor. Görans unika teoretiska och praktiska 

kompetens är efterfrågad i branschen och ledde till att han utsågs till adjungerad professor i Stålbyggnad vid KTH. 

S tål har sedan 1800-ta-
let varit det dominerande 
stommaterialet i indust-
ribyggnader på grund av 
bland annat flexibilitet vid 
om- och tillbyggnad. Vid 

utbyggnaden av järnvägsnätet i Sverige 
och övriga Europa under senare delen 
av 1800-talet blev broarna utförda med 
stål som konstruktionsmaterial. Mycket 
av den tidens forskning rörande stål var 
inriktad mot järnvägstillämpningar, inte 
minst Wöhlers forskning rörande utmatt-
ning. Efter att betong blev vanligt under 
1900-talet som konstruktionsmaterial har 
stålet numera fått en successivt ökad an-
vändning som konstruktionsmaterial. Det 
uppges att 80 procent av alla kontorshus 
i Stockholm byggda under senare år har 
en stålstomme.  

    –Stål är idag ett ledande konstruktions-
material i många typer av objekt. Allmän-
heten tar för givet att konstruktionerna 
ska vara säkra, men det är verkligen ingen 
självklarhet. Det fordras uppföljning och 
kontroll av utförandet av specialister vid 
tillverkning och montering för att säker-
ställa god säkerhet hos konstruktionerna, 
inte minst idag när många stålkonstruk-
tioner tillverkas utomlands. Den bestäl-
lare som tror att det räcker med att se till 
att det tillverkande företaget är certifierat 
kan få mycket dyrbara erfarenheter med 
att åtgärda problem. Ett exempel på detta 
var ett av våra största stålbyggen där man 
valde att inrätta en särskild Areparations-
verkstad i anslutning till byggplatsen för 
att åtgärda alla fel som fanns i konstruk-
tionerna tillverkade utomlands, berättar 
Göran. 

Allsidig teoretisk bakgrund och lång 
erfarenhet

Efter civilingenjörsexamen med inrikt-
ning mot konstruktionsteknik vid avdel-
ningen för Samhällsbyggnad på KTH fort-
satte Göran sin utbildning med studier 
i Metallografi, Fysik, Fasta tillståndets 
fysik och Svetsteknologi.

    –Det gav en allsidig bakgrund för att 
under några år syssla med forskning och 
utveckling rörande främst svetsade stål-
konstruktioner, för att därefter bli enga-
gerad och medverka som konsult genom 
StBK rörande planering och utförande av 
ett stort antal praktiska objekt av varie-
rande slag. Jag tycker om att ”skita ned 
fingrarna” i praktisk verksamhet då och 
då, säger Göran.  

      –Vi har haft olika industriprojekt i 
Bergslagen, men även utbyggnaden av 
Narviks hamn för malmhantering. Bland 
andra kända objekt där vi medverkat kan 
nämnas Globen (Avicii Arena), Öre-
sundsbron, Höga Kustenbron, Uddeval-
labron, Tele2 Arena, Kista Science Tower, 
Stockholm Waterfront och Getingmidjan. 
Från Narvik i norr till Cacuaco, Angola 
i söder, för uppdragsgivare från Miami, 
Florida, USA i väster till Riyadh, Saudi 
Arabien i öster, fortsätter Göran. 

StBK har en mycket bred erfarenhet när 
det gäller att serva svensk industri, inte 
minst sådana där det ingår innovativa 
element. 

    –Jag har både den teoretiska bakgrun-
den och lång tids praktisk erfarenhet. Vi 
har medverkat vid speciella konstruk-
tionsberäkningar, granskning av ritningar 
och andra bygghandlingar, utförandekon-
troll, besiktningar, produktutveckling, 
kompetensutveckling, utredningar avse-
ende incidenter, skadefall och haverier, 

utveckling av datorprogram samt allmän  
problemlösning och rådgivning, säger 
Göran.

Kursverksamhet, TR-stål

Ett område som blivit en ökande del av 
StBK:s verksamhet gäller kompetens-
utveckling, idag främst inom kurserna 
TR-stål med kompetensprövning enligt 
branschregler i AMA. Över 1 000 perso-
ner har genom åren deltagit i grundkur-
sen TR-stål/N. StBK ordnar ibland spe-
ciella projektspecifika kurser vid större 
objekt med utländska stålentreprenörer. 

   –Vi har hållit kurser rörande specifika 
stålbroar i bland annat företag i Rotter-
dam, Gdynia, Bilbao och Sevilla, berättar 
Göran.

StBK är med och utreder

Det har inträffat fem kända haverier i 
Sverige med stålkonstruktioner och med 
allvarlig personskada under de senaste 

åren. Göran har anlitats för att göra den 
tekniska utredningen i alla fem fallen. 

    –Uppdrag om tvister, haverier, skador 
och annan problemlösning är alltid in-
tressanta och man lär sig något nytt varje 
gång, berättar Göran. 

Traversbanor i industribyggnader och 
stålskorstenar

Två  specialområden i StBK:s verksamhet 
gäller traversbanor och stålskorstenar.

    –Vi utvecklade redan 1980 ett dator-
program som använts för att dimensi-
onera eller kontrollberäkna hundratals 
traversbanor för statisk bärförmåga och 
utmattning under väldigt allmänna för-
utsättningar. En vanlig tillämpning idag 
är i samband med ombyggnad och för-
stärkningar av befintliga traversbanor i 
industribyggnader, där det kan krävas 
olika speciallösningar, berättar Göran.

    –Vi har dimensionerat omkring 1500 
stålskorstenar i Sverige och utomlands 
med hjälp av ett datorprogram som har 
karaktären av artificiell intelligens (AI), 
fortsätter Göran.
 
StBK fortsätter verksamheten i sam-
ma spår

Sedan många år arbetar även Görans son, 
Kalle Alpsten, i företaget. Kalle har en 
utbildning inom datavetenskap på Stock-
holms universitet och medverkar främst 
rörande kurserna TR-stål och utveckling 
av datorprogram och speciella appar. 

    –Det händer att folk frågar mig när 
jag tänker pensionera mig, och då brukar 
jag ställa motfrågan: när tänker du sluta 
med dina hobbies, berättar Göran. En fö-
regångsman för mig är Sture Sabelström, 
som var chef på ett materialprovnings-
laboratorium i Stockholm och hade om-
fattande konsultverksamhet inom svensk 
industri. Sture var den största konkurren-
ten under mina första år som konsult, och 
han var verksam tills han blev 84 år. Så 
jag har några år kvar om jag ska försöka 
slå Sture, avslutar Göran.

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

Stålbyggnadskontroll 
- ett kunskapsföretag med unik kompetens

Tillverkning av stålbro över Göta älv i Trollhättan vid verkstad i Rotterdam, där StBK utfört kontroll för 
beställarens räkning. Stålbron transporterades på pråm från Rotterdam till byggplatsen i Trollhättan.

Förutom Skyview som han står i har Göran Alpsten medverkat i ytterligare två objekt på bilden: Globen och 
Tele2 Arena.

Johan Banérs väg 50,182 75 Stocksund
08-655 40 10, info@stbk.se
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Företaget Avsalt har utvecklat ett av världens första elektriska avsaltningssystem som är energieffektivt och 
kostnadseffektivt för att lösa ett stort och växande problem – bristen på dricksvatten och gårdsvatten. 

I dag är det brist på dricksvatten i 
världen. 844 miljoner människor 
saknar tillgång till rent vatten. 
Endast 0,003 % av vattnet på jor-
den är färskt och kan användas för 

dryck, jordbruk och industriella proces-
ser. Men det finns mycket vatten som går 
till spillo och som skulle kunna återan-
vändas genom avsaltning. Metoderna för 
avsaltning som finns på marknaden idag 
är väldigt energikrävande och många av-
saltningsanläggningar har funnits sedan 
60-talet och bygger på föråldrad tekno-
logi. De är enligt Johan Säfholm, vd för 
företaget Avsalt, inte hållbara. Avsalt har 
utvecklat en ny innovativ elektrisk me-
tod för vattenavsaltning som är fri från 
kemikalier och membran, energieffektiv 
och som framför allt är hållbar.

    –Vi har tagit en traditionell metod 
och gjort en twist på den med genom-
släppliga elektroder som gör att vi kan 
ha ett kontinuerligt flöde på vattnet. För 
varje kilowattimme som du förbrukar får 
du rent vatten vilket gör vår uppfinning 
mycket mer energieffektiv, säger Johan. 

Avsalts elektroder är porösa så att jonerna 
kan passera genom elektroden, en pa-
tentskyddad metod. På så sätt går det att 
flytta vattenjonerna från ett vattenflöde 
till ett annat. 

    –Vi separerar dem så att det renare 
vattnet går åt ena hållet och det smutsiga 
eller saltare vattnet går åt andra hållet. 
Energin kan komma från vilken energi-
källa som helst men eftersom vi har ett 
energisnålt system kan det fungera med 
exempelvis solpaneler. Vår metod drar i 
minsta utförandet endast 50 watt medan 
andra avsaltningssystem drar cirka tre 
gånger högre, berättar Johan. 

Ibland måste man även tillföra kemikalier 
i en avsaltningsprocess för att kunna jus-
tera PH-värdet i vattnet. Johan förklarar 
att med deras metod behövs inte det. 

    –Vi ville att det här skulle vara en 
smartare variant än vad som hade gjorts 
tidigare; utan utbytesdelar, kemikalier 
och dra så lite energi som möjligt. Vårt 
system är väldigt hållbart och det har 
vi tänkt på från början, förklarar Johan. 

Avsaltningssystemet är även skalbart och 
går att skräddarsy utifrån kundens behov. 

    –Vi har en modul som klarar av någ-
ra kubikmeter avsaltning per dygn och 
om kunderna vill ha mer sätter vi till en 
extra modul. Vi är inte låsta av någon 
prestandaförändring utan vi kan lägga 
till så många moduler som behövs och 

då får vi en skalbarhet som är väldigt 
tacksam, säger Johan. 

Avsalt grundades som ett svenskt företag 
med ett huvudkontor baserat i Malmö, 
och forskning och utveckling pågår i 
Delft, Nederländerna. Forskningen på 
framtida tillämpningar av Avsalts tekno-
logi sker vid TU Delft i nära samarbete 
med institutionen för process och energi. 
Avfallsindustrin, jordbruk och gruvindu-
strin är branscher där det finns mycket 
joner i sköljvattnet och enligt Johan kan 
det vara en stor marknad för Avsalt.

    –Jag besökte nyligen lantbrukare i 
Murcia, Spanien som efter sex år hade 
märkt att deras mandarinträd inte längre 
gav god skörd. De hade vattnat med sitt 
vanliga vatten och hoppats på att träden 
skulle hålla i 20 år till men frukten blev 
brun. Lantbrukarna i Murcia hade verkli-
gen behövt en avsaltningsanläggning för 
att kunna ge färskvatten till sina grödor, 
menar Johan. 

Applikationerna för Avsalts system är 
många och företaget har fått stor positiv 
uppmärksamhet med åtskilliga erbjudan-

den och potentiella partnerskap. Framö-
ver är det stort fokus på att få ut systemet 
på marknaden.

    –Under våren 2023 kommer vi att 
certifiera produkten med CE-märkning 
och till sommaren kan vi börja sälja våra 
system på den europeiska marknaden. 
Det är mycket spännande, säger Johan. 

Återbruka vatten lokalt

Enligt Union of International Associa-
tions (UIA) har säker och tillräcklig vat-
tenförsörjning blivit en av de mest kritis-
ka utmaningarna som världen står inför 
idag. Avsalt vill se till att det finns mer 
rent vatten globalt och att fler människor 
kan få tillgång till vatten på ett enklare 
och billigare sätt.

      –Det är mycket vatten som inte återan-
vänds, och om vi kan se till att rena vatt-
net från exempelvis den lokala bilskroten 
eller biltvätten och slipper skicka ut det 
i avloppet kanske bonden kan använda 
det på åkern bredvid. Vatten är en lokal 
resurs och man ska återbruka vatten lo-
kalt. Det är det vi vill ska hända i stället 

för att slösa med vatten så som vi gör 
idag, menar Johan. 

Inission awards 2023

I december förra året fick Avsalt in 10 
miljoner SEK i investering från diverse 
affärsänglar och nyligen blev Avsalt no-
minerade som ett av de tre bästa företagen 
i Inission Innovation award 2023. 

    –Det var en riktigt rolig nyhet! Jag och 
Niels Boon befann oss i Stockholm den 
10:e november och presenterade vår inno-
vation för en tuff jury i ”Draknästet”-stil. 
Vi vann publikens pris och prispotten 
kommer att hjälpa oss att fortsätta resan 
mot att erbjuda rent vatten till världens 
befolkning, avslutar Johan.

                 

Innovativ elektrisk vattenavsaltning 
kan lösa bristen på rent vatten

Läs mer: www.avsalt.com

  Text: Isabelle Ibérer



Företaget Evig AB erbjuder möjlighet till stor kvalitetshöjning i vård och omsorg. Med en snabb och effektiv lösning via nya appen 
Evig™ går det att rapportera till ansvarig sjuksköterska innan ett telefonsamtal måste göras. 

M ed ökande seniorer 
i samhället krävs det 
också bättre vårdmöj-
ligheter och kompe-
tenser för att kunna 

ge kvalitativ vård till alla. Enligt Emma 
Grundström, distriktssköterska, FoU-led-
are och grundare av företaget Evig AB 
fanns det ett stort behov av ett rappor-
teringsstöd som kunde öka patientsäker-
heten inom vård och omsorg men sam-
tidigt vara ett kunskapsstöd och hjälp i 
rapporteringen till sjuksköterska.
 
    –Jag fick en möjlighet att jobba med 
utveckling och just rapporteringsstöds-

frågan som jag nu har använt mig av för 
att starta företaget Evig AB. Vi erbjuder 
rapporteringsstöd i bokformat och nu-
mera det digitala rapporteringsverktyget 
Evig™ som är en app. Vi håller även ut-
bildningar för implementering av rap-
porteringsstödet i verksamheten, berättar 
Emma.

Evig™ utgår från kommunikationsmo-
dellen SBAR. Med hjälp av SBAR blir 
rapporten tydlig och risken för att viktig 
information tappas bort eller missupp-
fattas minskar.

 –Appen som är faktagranskad av medi-
cinskt sakkunnig, är skapad för omvård-
nadspersonal, som antingen har en ut-
bildning som undersköterska/vårdbiträde 
eller som helt saknar utbildning inom 
vården, vilket är ganska vanligt idag. 
Många kanske har studerat något helt 
annat och börjar jobba inom hemtjänsten, 
berättar Emma. 

Det ska vara enkelt att använda appen och 
därför är Evig™ användarvänlig i design 
och navigation. 

    –I appen går det att informera och 
rapportera om detaljer när symptom upp-
står hos patienten, före man kontaktar 
sjuksköterska. Omvårdnadspersonal kan 
svara på olika frågor om patientens till-
stånd som: Har patienten feber? Måste 

jag ta patientens blodtryck? och när alla 
värden och svaren på frågorna i appen är 
ifyllda är det bara att skicka i väg det till  
ansvarig sjuksköterska, förklarar Emma.  

Enligt Emma handlar Evig™ i grund och 
botten om att få en säker och jämlik 
vård. Att personalen ska få möjlighet 
att rapportera och vidarebefordra rätt 
uppgifter till sjuksköterskan som kan ta 
ställning till om det är akut eller inte och 
vad som behöver göras. Emma poängte-
rar att det idag inte finns något verktyg 
som är utvecklat och uppbyggt som deras 
rapporteringsstödsapp. Personalen frågar 
främst sina kollegor istället om råd när 
situationer uppstår.

    –Jag ville satsa på en app som man 
alltid kan ha med sig och som snabbt går 
att använda. Får jag som sjuksköterska 
rätt information om patienten i förväg 
så kan min tid och mina resurser också 
frigöras, menar Emma. 

Evig™ appen baseras på boken Rapporte-
ringsstöd, som är ett verktyg som på ett 
strukturerat sätt säkrar informationsö-
verföringen från omvårdnadspersonal 
till sjuksköterska. Boken som är i fick-
format kan användas av omvårdnadsper-
sonal som möter vuxna personer oavsett 
vårdgivare inom exempelvis hemtjänst, 
hemsjukvård, särskilt boende, LSS, soci-
alpsykiatri samt inom slutenvården. Den 

kan användas i många olika verksamhe-
ter, överallt med samma syfte - att öka 
patientsäkerheten med en säker rappor-
tering. 

    – Evig™ har fått positiv respons och 
böckerna har sålt otroligt bra. Evig™ ap-
pen lanserades nyligen och vi ser att be-
hovet av att ha samma rapporteringsstöd 
fast i digitalt format är mycket uppskattat, 
berättar Emma. 

Det är också genom appen som Emma 
ser god tillväxt för företaget framöver. 

    –Jag vill att Evig™ är med och påverkar 
vård och omsorg till det bättre. En stor 
åldersboom väntar härnäst där antalet 
80+ inom loppet av 10 år kommer att öka 
med 50% mot vad vi har idag. Nu har vi 
redan svårt att få rätt kompetenser till 
de här arbetena i kommunerna och den 
resan vill vi gärna vara med på. Vi vill 
hjälpa till med arbetet att möta dagens- 
och framtidens utmaningar inom vården, 
både för personalen och för patienten, 
avslutar Emma.   

Text: Isabelle Ibérer

Läs mer på: 
www.evigutveckling.se

   

Carl Mårn medgrundare Ways, Per Rolder VD Ways
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Emma Grundström, vd Evig AB

Innovativt rapporteringsstöd som 
underlättar för omvårdnadspersonal

  Text: Isabelle Ibérer
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Utbildning och övning
 höjer ledningsförmågan både i vardag och kris

C ovid-19 pandemin och 
krig i Europa är något 
som är färskt i våra min-
nen och vi blir påminda 
om verkligheten vi lever 
i genom media varje dag. 

Men vi har också varit med om andra 
kriser i Sverige. Vem minns inte Tsuna-
min i Thailand, Estonia, Scandinavian 
Star, diskoteksbranden i Göteborg, polis-
morden i Malexander, EU-kravallerna i 
Göteborg, stormen Gudrun och stormen 
Per. Alla dessa händelser skedde under 
en begränsad tidsperiod. 2004 konsta-
terade man i Sverige att vi saknade led-
ningsförmåga i den typen av allvarliga 
händelser och att vi behövde utveckla 
den förmågan. En av dem som var med 
och ledde utbildningarna i ledarskap 
och beslutsfattande under större delen 
av 2000-talet var Tomas Kristiansson 
med en bakgrund från försvarsmakten. 
Idag driver han utbildningsföretaget Led-
ningsutvecklarna och håller tillsammans 
med nationalekonomen och ledarutveck-
lingskonsulten Cecilia Svahn kvalificera-
de ledarskapsutbildningar inom ledning 
och ledarskap i vardagen och under svåra 
situationer, beslutsfattande, samverkan 
och krishantering.

    –Utbildning och övning kan höja vår 
ledningsförmåga både i vardag och kris. 
Förmågan att snabbt kunna ställa om och 
hantera en komplex situation är avgöran-
de i dagens samhälle. Om man använder 
en metodik och struktur för kvalificerad 
ledning, ledarskap i vardagen och led-

arskap i svåra situationer i hantering av 
allvarliga händelser som sedan även kan 
implementeras i en organisations vardag-
liga ledning, kommer det att resultera i 
högre produktion, bättre arbetsmiljö, ja 
listan kan göras lång, säger Tomas. Cecilia 
fortsätter:

Cecilia Svahn & Tomas Kristiansson 

    –Ju mer deltagarna förstår att det hand-
lar om kvalificerad ledning i vardagen de-
sto bättre blir de på att hantera allvarliga 
situationer. Våra deltagare är ofta chefer 
eller har höga ledningspositioner och jag 
upplever att de flesta deltagarna sitter i 
situationer som är ganska tuffa. Det kan 
vara högsta ledningen i en kommun eller 
koncernledning ner till första linjechefen 
till vanliga medarbetare. Att bara vara på 
sitt jobb idag kan innebära en påfrestning, 
och det behöver man hantera. 

Gemensamma grunder

I dag tillämpar många av Sveriges kris-
hanteringsaktörer en metod och ett ar-

betssätt som sedan 2007 är ett nationellt 
koncept framtaget på nationell nivå av 
ett flertal myndigheter. Den innefattar 
ledning, beslutsfattande och samverkan. 
Gemensamma grunder för samverkan 
och ledning är utvecklad under ledning 
av MSB (Myndigheten för Samhällsskydd 
och beredskap) och är en modell och ett 
arbetssätt för en gemensam plattform för 
ledning och samverkan och som hanterar 

ett helhetsperspektiv kopplat till vad som 
är skyddsvärt i samhället. Gemensamma 
grunder är en av svensk krishanterings 
största satsningar på många år. 

    –Ibland när det talas om kris eller 
katastrof finns det folk som slår ifrån sig 
det och tänker att det här händer inte 
oss. När man kan göra kopplingen mellan 
det en chef behöver hantera varje dag i 
en organisation till att hantera en mer 
komplex situation som till exempel när 
du som rektor har tio lärare sjukskrivna 
och har en lärarkvot på 50 eller när man 
måste flytta 200 patienter från ett sjukhus 
till ett annat på en dag, eller man behöver 
2000 poliser till en viss stad inom loppet 

av några timmar då höjer man lednings-
förmågan i sin organisation. Tillämpar du 
samma metodik som du har lärt dig av oss 
har du en struktur så att du kan klara av 
det och katastrofen blir inte lika jobbig, 
säger Cecilia. Tomas tillägger:

    –En landshövding i Sverige uttryckte 
det bra för några år sedan: ”Vi behöver 
inga svåra påfrestningar i vårt län, vi be-
höver inga allvarliga händelser, vi behöver 
inga stora genombrott, vi behöver inga 
komplexa situationer. Hela länsstyrelsen 
är en komplex situation. Vi skulle kunna 
tillämpa den här metodiken 40 timmar 
i veckan för att vi har tillräckligt mycket 
komplexa situationer som är av vardags-
karaktär. Blir vi duktiga på ledning och 
tillämpar det här i vardagen kommer vi 
också kunna hantera komplexa händelser 
på ett helt annat sätt. Lycka till!”, och så 
gick han i väg. Tomas fortsätter:

    – Jag tycker det var bra beskrivit av 
honom och många organisationer upple-
ver att vardagen är en komplex händelse. 
Man kanske har lite resurser och flera 
uppgifter och kompetenser att samordna 
eller samverka med andra aktörer under 
korta tidsförhållanden. Det är komplexa 
händelser i vardagen det rör sig om, även 
om det inte nödvändigtvis får några kon-
sekvenser på samhället men det får kon-
sekvenser på det egna arbetslaget, säger 
Tomas. Man kan säga att en organisation 
som blir tillräckligt ”miljöstörd” i den 
här metodiken blir duktiga på att han-
tera kriser. Det är roligt att jobba med 

”Förmågan att snabbt kunna ställa om 
och hantera en komplex situation är 
avgörande i dagens samhälle

”Ledning, ledarskap 
och krishantering”
 - tre begrepp som 
genom kvalificerad 

hantering leder 
till framgång 

enligt företaget 
Ledningsutvecklarna. 
Ledningsutvecklarna 

är ett företag som 
erbjuder kvalificerad 

utbildning, utveckling 
och övning i

ledning, ledarskap, 
beslutsfattande, 

samverkan och 
krishantering. 
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Cecilia Svahn & Tomas Kristiansson 

strukturer och metoder och för att till-
varata personalens kunskap, kompetens 
och erfarenhet, fortsätter Tomas. Cecilia 
inflikar:

    –Att som chef eller ledare hela tiden 
stötta och se vad man kan göra för att höja 
sina medarbetares kompetens är viktigt. 
Idag pratar man mycket om ledarskap 
men för lite om medarbetarskap. Skick-
liga organisationer fokuserar på medar-
betarskap och ledarskap kombinerat för 
att skapa förutsättningar för kvalificerad 
ledning. 

Tomas poängterar att metoderna och 
utbildningarna inte är något ”hokus po-
kus”. Han träffar mängder med gamla 
kursdeltagare i olika sammanhang som 
säger att de hade en liten händelse i de-
ras verksamhet. De agerade snabbt och 
sansat, tog fram en målbild med priori-
terade åtgärder, tydliggjorde ansvar och 
roller samt satte upp en plan för tänkbara 
händelseutvecklingar. 

    –Verksamheterna löste sina händel-
ser tack vare metodiken de har lärt sig 
under våra ledarskapsutbildningar. Att 
metodiken är tillämpbar i den vardagli-
ga ledningen är en helt avgörande fram-
gångsfaktor för varför vi har nått dit vi 
är, säger Tomas. 

Ledningsutvecklarna har utvecklat 
stabsmetodik som stödjer MSB:s koncept 
Gemensamma Grunder och även tagit 
fram ett utbildningspaket som hjälper 

Text: Isabelle Ibérer
www.ledningsutvecklarna.se

”Vi måste vara 
bättre förbered-
da när komplexa 
situationer och 
allvarligare hän-
delser inträffar 
igen. Det handlar 
inte längre OM 
något inträffar 
utan NÄR det in-
träffar. 

och stöttar individer och organisationer 
att utöva kvalificerad ledning i vardag-
liga händelser såväl som mer komplexa 
och allvarliga händelser. De erbjuder 
utbildningar såsom; Grundutbildning i 
stabsmetodik, Kvalificerad beslutsfattning 
och ledarskap under svåra situationer, 
Stabschefsutbildning och Krisstödsut-
bildning. Sedan många år håller Cecilia 
och Tomas utbildningar i hela landet i 
ett flertal organisationer. Utbildningarna 
kan omfatta  5–100 deltagare och den 
pedagogiska plattformen består av dia-
logform och visualisering av processerna. 
Cecilia och Tomas säger i kör: Vi följer 
inte utvecklingen, vi leder den!

    –Vi gör hela tiden kopplingar till var-
dagen och det deltagarna upplever i sin 
vardagliga ledning, hur de tänker och re-
laterar till processerna vi går igenom som 
handlar om ledning. De får en struktur 
och ett arbetssätt av oss. Tomas och jag är 
blädderblocksnördar och vi arbetar inte 
med någon digital teknik utan vi använ-
der oss av dialogform och ritar upp och 
sätter upp det på väggarna. Drömscenari-
ot är ett ha ett ledningsrum och stabsrum 
som är fullt med whiteboards så att vi kan 
visualisera allting och kursdeltagarna kan 
följa med i processen dag efter dag. Det 
är mycket teori som blandas med prak-
tik och kursdeltagarna får alltid avsluta 
dagarna med att öva på det vi har pratat 
om, berättar Cecilia. Tomas fortsätter:

    –För 20 år sedan fanns det ett totalför-
svar i Sverige men det stängde man ner. 

Nu bygger man upp det igen. Det kommer 
att kräva en gemensam metodik, struktur 
och ett förhållningssätt där flera organisa-
tioner kan samverka om man nu i värsta 
fall skulle drabbas av ett krig i Sverige. 
Nu har vi fått ett helt annat Europa, på ett 
helt annat sätt, på grund av en aggressiv 
stormakt där vi inte har någon aning om 
vilken riktning det tar. Därför vill man 
höja förmågan i Sverige och utveckla det 
gamla totalförsvaret. Då är det ytterst 
aktuellt och ännu mer relevant med led-
ningsutbildning och övning som höjer 
ledningsförmågan både i vardag och kris. 
Det måste finnas ett gemensamt arbetssätt 
oavsett om man tillhör en räddnings-
tjänst, sjukhus, bilfirma, livsmedelsaktör, 
logistik, kommun, elbolag. Hela samhället 
kan bli berört vilket det också blev under 
Covid-19 pandemin. Vi måste vara bättre 
förberedda när komplexa situationer och 
allvarligare händelser inträffar igen. Ce-
cilia avslutar samtalet med:  Det handlar 
inte längre OM något inträffar utan NÄR 
det inträffar. Hela samhället och alla ak-
törer, inklusive civilbefolkningen måste 
vara övade och tränade för att hantera 
olika situationer.
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M ånga tar för givet den 
självklara förmågan att 
kunna läsa och skriva  
med ögonen. Men det 
finns även många i 

samhället, barn som vuxna med en syn-
nedsättning eller blindhet som också mås-
te kunna ta del av skrift och information. 
Det får de tack vare punktskrift. Företaget 
Punkt Design i Fagersta som har mång-
årig erfarenhet av översättning av text 
till punktskrift gör vardagen enklare för 
synskadade genom att leverera trycksaker 
och produkter med punktskrift.

   –Vi kan skräddarsy produkter efter kun-
dens behov och har även möjligheten att 
göra punktskrift kombinerat med svart-
tryck. Det kan exempelvis vara informa-
tionstexter, spel, böcker som är lämpade 
för barn/vuxna eller t.e.x punktskrift på 
visitkort kombinerat med vanlig text, sä-
ger Mona Forsell, vd för Punkt Design. 

Punktskrift uppfanns 1825

Punktskriften har funnits längre än vad 
man tror och består av ett regelverk. Det 
finns ett logiskt mönster i skriften som 
uppfanns av Louis Braille 1825. Den är 
fast och bestämd i storlek och interna-
tionell, dvs det är samma tecken som 
används över hela världen. 

    –Vi skriver ut punktskriften genom ett 
konverteringsprogram som heter Word 
CX som är specialbyggt för ändamålet. 
Det gör att vi kan jobba med vanlig text 
i våra datorer som sedan konverteras och 
blir punktskrift som trycks i vårt tryckeri. 
Med hjälp av programmet kan vi som 
är seende jobba med punktskriften på 
ett enkelt sätt utan att vi behöver kunna 
läsa punkterna via skärmen, berättar Eli-
zabeth Pettersson, ansvarig för visitkort 
och trycksaker på Punkt Design.  

Punkt Designs kunder är statliga myndig-
heter, olika förbund och föreningar inom 
synskaderörelsen, banker och företag som 
de har ingått fleråriga avtal med. 

    –Det är främst vanlig skönlitteratur, 
barnböcker och skolböcker på alla nivåer 
som vi trycker upp för myndigheter men 
även studiematerial, tidningar och bro-
schyrer. Det kan även vara kontoutdrag 
för bank och bipacksedlar för apoteket. 
Till våra punktskriftskunder hör också 
Synskadades Riksförbund. Deras folk-

”Alla läser inte med ögonen”, står det på företaget Punkt Designs hemsida. Genom mångårig erfarenhet av 
översättning av punktskrift förser Sveriges största punktskriftstryckeri statliga myndigheter, med flera, med 

material och produkter för synskadade som underlättar och gör vardagen enklare för brukarens liv. 

bildningsavdelning är en stor kund hos 
oss. Punktskriften är vårt största ben 
som vi står på men i vårt digitala tryck-
eri kan man även beställa trycksaker som 
visitkort, broschyrer, flyers, presentkort, 
canvastavlor och mycket mer i svarttryck, 
berättar Mona. 

En av få producenter i Sverige

Punkt Design är unika i Sverige med 
sin produktion för de är en av två pro-
ducenter i hela Sverige som jobbar med 
punktskrift. Med sex anställda omsatte 
företaget 9.1 miljoner SEK förra året och 
i år går de mot 12 miljoner SEK. Från 1 
oktober i år är de sju anställda. 

    –Vi har den största marknaden i Sverige 
av det behov som finns idag och med 
det försöker vi hela tiden följa med i ut-
vecklingen vad gäller teknik. Därför har 

vi precis investerat i och införskaffat en 
ny Brailloprinter och en storformatsskri-
vare. Storformatsskrivaren kompletterar 
vår Xerox-skrivare som vi har idag. Med 
den kan vi trycka stora dekaler, affischer 
i olika material: canvas, foto och vinyl, 
berättar Mona. Elizabeth inflikar:

    –Det fiffiga med den är att den både 
printar och skär. 

Ökad tillgänglighet av punktskrift 

Mona och Elizabeth känner att de är 
med där det behövs och har även besökt 
mässor utomlands för att ta del av den 
marknad som finns utanför Sverige. I 
Sverige ser de en positiv uppgång.

    –Efterfrågan för punktskrift har ökat. 
Våra etiketter med punktskrift används 
till många olika ändamål såsom sop-

Elizabeth Pettersson vid Xerox skrivaren

Mona och Jörgen med Canvastavla från storformatsskrivarenMona Forsell, vd Punkt Design

Punktskriftspel Uno

kärl, kaffeautomater och busshållsplat-
ser. Många av våra kunder har informa-
tionstexter som de behöver ha översatt till 
punktskrift. Fastigheter behöver informe-
ra sina boende om vad som kommer att 
hända i fastigheten med reparationer och 
dylikt. Det är jättebra att det går framåt, 
menar Mona. Elizabeth fortsätter:

   – Vi får dagligen frågor och vi hoppas 
på att tillgängligheten ska komma mer 
och mer. Ibland har vi studiebesök här i 
alla åldrar och många blir berörda när de 
ser vår verksamhet. Vi är verkligen stolta 
över det vi gör. Dels för att vi är ett företag 
som går bra i privat regi men det bästa är 
att vi har ett gott syfte som kan förändra 
och underlätta livet för synskadade. Vi är 
glada över att kunna hjälpa till. 

Punkt Design gör vardagen 
enklare för synskadade

Läs mer om Punkt Design:
www.punktdesignfagersta.se

Text: Isabelle Ibérer



 ANNONS      HELA DENNA TEMATIDNING ÄR FRÅN WENDELIN MEDIA
    

9

    
Fakturaköp för företagare

säkrar betalningen
 Euro Finans erbjuder fakturaköp med kreditrisk, fakturabevakning, företagslån, inkasso och juridisk 
rådgivning för små och stora bolag, både nationellt och internationellt.  ”Vi snackar inte – vi betalar” 

lyder deras slogan och Henriette Wendelin, grundare och försäljningschef på Wendelin Media och 
användare av Euro Finans fakturatjänst i många år, kan inget annat än instämma.

M ånga företag kan nog 
relatera till hur frus-
trerande det kan vara 
att inte få betalt för det 
arbete som levererats. 

Euro Finans har under lång tid utvecklat 
sina tjänster för att förenkla vardagen för 
företagare. De var först i Sverige med att 
erbjuda fakturaköp och deras koncept 
är fortfarande marknadsledande 30 år 
senare. 

     –Vi kan snabbt och tryggt förse små 
och medelstora bolag med likviditet och 
skydd mot kreditförluster. Se till möjlig-

Pontus Jakobsson, kreditchef på Euro Finans

heterna och leta efter skäl att hjälpa kun-
den att möjliggöra affärer, säger Pontus 
Jakobsson, kreditchef på Euro Finans.  

I år hanterade Euro Finans närmare en 
halv miljon fakturor till ett sammanlagt 
värde av 10 miljarder kronor åt både 
svenska och utländska företag som är i 
behov av att förstärka sin likviditet. 

      –Vi säkerställer att distributionen 
av fakturan sker på det sättet som kun-
dens kund vill ha fakturan på, skickar 
påminnelse om det behövs och ringer 
alltid kundens kund innan vi skickar in-
kassokrav. Har vi fortsatt inte fått betalt 
skickas fakturan för indrivning via Kro-
nofogdemyndigheten, förklarar Pontus. 
 
    –Marknaden kan tyckas se lite spre-
tig ut just nu. Samtidigt som det sker en 
återhämtning efter Covid-19 pandemin 
lider marknaden av hög inflation och det 
är sannolikt att efterfrågan i takt med 
höjda räntor kommer att sjunka, fort-
sätter Pontus. 

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

    –Tjänsten är väldigt enkel och smidig 
att använda. Vi skapar en faktura och 
skickar den direkt till Euro Finans via 
e-post. För en ännu smidigare hantering 
går det att integrera redovisningspro-
grammet Fortnox med vårt fakturerings-
system och allt bokförs då automatiskt, 
förklarar Henriette. 

Wendelin Media har varit kunder hos 
Euro finans i över fem år och har inga 
planer på att byta fakturatjänst. 

    –Det bästa med Euro Finans fakture-
ringslösningar är just enkelheten både för 
oss som företag på Wendelin Media och 
för våra kunder. Kunderna kan känna ett 
förtroende och en trygghet när vi har en 
så stark och välkänd partner som Euro 
Finans i ryggen. De har verkligen hjälpt 
vårt företag i flera aspekter, framför allt 
att vi får in betalningen samma dag som 
vi säljer fakturorna, menar Henriette. 

Tidigare upplevde Wendelin Media tyvärr 
kunder som inte betalade sina fakturor 
i god tid vilket kunde bli förödande för 
ett mindre företag. Med Euro Finans i 
ryggen har betalningarna skett enligt 
överenskommelse och kunderna kan 
enkelt förlänga betalningsperioden om 

de själva skulle råka ut för en period med 
ekonomiska svårigheter. 

    –Euro Finans är en trygg partner och 
sedan starten har vi endast haft positiva 
erfarenheter vilket även vår revisor på 
Grant Thornton Therése Henningsson 
kan intyga. Tidigare kunde det hända att 
vi inte visste hur den ekonomiska situ-
ationen såg ut för våra kunder speciellt 
när pandemin bröt ut, vilket vi fick upp-
leva när flera annonsörer gick i konkurs 
och vi förlorade oerhört mycket peng-
ar. Euro Finans undersöker och ser till 
att betalningsförmågan är god innan de 
väljer att köpa fakturorna vilket är oer-
hört tacksamt för oss. Då kan vi enkelt 
känna oss trygga att våra annonsörers 
ekonomiska situation är god och att de 
har en god ekonomi i företaget. Sverige 
är dessvärre på väg in i en lågkonjunktur 
och inflationen stiger och vi kan verkligen 
rekommendera alla företag oavsett storlek 
att med trygghet använda sig av Euro 
Finans fakturatjänst, avslutar Henriette. 

/Text: Isabelle Ibérer

Henriette Wendelin, grundare 
och försäljningschef på Wendelin Media.
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 Kriminella är redan inne  
-förhindra cyberattacker! 

D et finns ett nytt hot i 
samhället. Förr var det 
infrastrukturen som 
kraschade men nu är det 
motståndare som krigar 

mot oss online. Så länge digitaliseringen 
går framåt i den rasande takt som den 
gör, kommer cyberkriminella alltid att 
vara där. De är ute efter att stjäla viktig 
information om ditt företag eller pressa 
dig på pengar i hot om att läcka känslig 
data. Det kan även handla om det dyrba-
raste vi har, nämligen bilder på våra nära 
och kära. Det räcker med att de tar sig in 
i datorn och vips, är allt borta.

–Det är inte en fråga om de gör det utan 
när de gör det. Därför är det av högsta 

prioritet att vi skyddar oss så gott vi bara 
kan, menar Pernilla Arensparr, vd för 
Cristie Nordic. 

Cristie Nordic har sedan 90-talet speci-
aliserat 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 runtom om i Europa. När före-
taget köptes upp 2019 av Pedab Group 
AB fick de ökat kapital i ryggen och med 
Pernilla som vd blev det ett större och 
mer aggressivt fokus på att nå ut med 
Cristies tjänster på marknaden och hjäl-
pa företag från chockerande och hemska 
dataintrång. Behovet av att vara extremt 

Cristie Nordic designar, assisterar samt tillhandahåller lösningar och tjänster för ett av 
företagens viktigaste tillgångar -  dess data.

PROFILEN

skickliga på att hålla data tillgängligt är 
idag något helt annat enligt Pernilla. 

    – Hoten och attackerna har gjort att vår 
existens har fått en helt annan dimension, 
vilket har gjort vårt uppdrag ännu mer 
viktigt inom IT-säkerhet. Numera för vi 
ständiga dialoger med företagsledningar 
om hur de får in dataskydd i sin budget.
Alla Cristies kunder har olika utmaningar 
och förutsättningar men Cristie erbjuder 
lösningar och tjänster beroende på vad 
kunden behöver. De kan göra en backup 
på data i kundens egna miljöer, lokalt 
eller via molntjänster med säker lagring 
i Sverige. Skulle det hända något så åter-
ställer Cristie data baserat på kundens 
återställningskrav. 

    – Ibland behöver företag experthjälp i 
form av konsulter, ibland en liten modul 
som hjälper till att täppa till hål. Om vi 
ser att deras lösning har brister ansvarar 
vi för att byta ut allt skydd. Vi har många 
olika moduler vi jobbar med, berättar 
Pernilla. 

”Assume breach” - De är redan inne 

Idag har de flesta en mobiltelefon och 
många har tusentals foton och videos 
sparade i telefonen eller via en kopia i 
molnet.

     – Blir du attackerad kan de gå in på 
telefonen och har då även tillgång till 
din kopia. Då kan de ta bort allt. Om du 
inte har en extra kopia någon annanstans 
som de inte kan komma åt så är allt borta. 
Jag själv har tagit en kopia på min egen 
telefon och lagt till en extern media för 
att säkra upp. På samma sätt gör vi med 
bolag. Förr eller senare kommer de åt 
din telefon eller dator. Det kanske inte 
är denna veckan men det kommer att 
hända, säger Pernilla. 

Pernilla fortsätter att förklara att det enk-
laste är att tänka på sig själv och de fina 
bilderna som man har på sina älskade 
barn eller andra nära och kära. 

    – Skulle jag bli av med dem, då är det 
katastrof. Prioritera. Vad är viktigt och 
inte viktigt? Om de cyberkriminella re-
dan är inne är det viktigt att bedöma hur 
illa situationen är. Hur mycket säkerhet 

behöver jag och finns det en kopia som 
inte går att modifiera med? Om du har en 
verksamhet måste du även titta på intäk-
ten och produktionen. Hur har den blivit 
drabbad och hur snabbt kan jag komma 
tillbaka? menar Pernilla. 

Cristie får nytt huvudkontor 

Cristies tillväxt ser god ut och efterfrå-
gan för deras tjänster är enormt stor. I år 
kommer företaget att omsätta 80 miljoner 
SEK. I mars 2023 kommer de att få ett nytt 
huvudkontor med takterrass högst upp i 
Strömshuset på Sveavägen/ Kungsgatan 
i centrala Stockholm. 

    – Vi är jätteglada och det är ett stort 
steg för oss att få ett huvudkontor som är 
så modernt. Det ligger centralt så att alla 
våra anställda, kunder och leverantörer 
kan träffas, säger Pernilla. 

Just nu har Cristie 16 medarbetare i Sve-
rige men finns även i Danmark och på 
Island. 

    – Vi breddar geografiskt men vi breddar 
även med partners i Finland, Norge, Tysk-
land, Schweiz, Österrike och Frankrike. 
Vi måste hjälpas åt i kriget mot cyber-
kriminella, vi kan inte göra det själva. 
Det är en lukrativ affär för organiserad 
brottslighet där tillvägagångsättet ofta är 
utpressning. Tillsammans med partners, 
kunder och leverantörer kan vi göra skill-
nad. Det är en konstant katt och råtta lek 
med de kriminella och det kommer aldrig 
att ta slut. Det blir tyvärr bara värre och 
värre, men så länge vi finns kan vi iallafall 
hjälpa företag att förhindra den värsta 
katastrofen, avslutar Pernilla.

      Text: Isabelle Ibérer

Läs mer:
www.cristie.se

Pernilla Arensparr, vd Cristie Nordic
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P andemin var en tid då våra 
liv vändes upp och ner. Ar-
betsplatser fick anpassas 
och efter ett tag började 
hemmakontoret bli den 
nya normen. Men hur här-

ligt det än var i början så förstod vi nog 
alla efter ett tag att vi saknade den fysiska 
sociala gemenskapen som ett vanligt kon-
tor medför. SPP Pension & Försäkring har 
lyckats behålla friheten och flexibiliteten 
för sina 300 medarbetare men skapat en 
levande arbetsmiljö som de verkligen vill 
komma till, en arbetsplats som de trivs 
på och som är mer av en mötesplats än 
en traditionell arbetsplats.

  – Det känns inte som man går in i ett 
kontor, snarare något helt annat. Det är en 
känsla av en arbetsplats med ”wow”-fak-
tor, säger Helena. 

Mitt under pågående pandemi, sommaren 
2020, började SPP fundera på hur det 
framtida, innovativa arbetslivet skulle 
se ut. Visionen landade i ett nytt aktivi-
tetsbaserat kontor, ett nytt hybridsätt att 
arbeta och en koordinerad flexibilitet. 
På SPPs nya kontor kan man jobba, ha 
möten, umgås eller helt enkelt andas från 
det kanske hektiska familjelivet som på-
går hemma. Det finns välplanerade ytor 
som alla medarbetare fått vara med och 
tycka till om. 

Helena vill att det nya SPP-kontoret ska 
präglas av värme, välkomnande och wow!

      –Vårt nya arbetsliv efter pandemin 
präglar hur kontoren kommer att se ut. 
Vi förenar det bästa som vi hade med 
oss före pandemin, med det vi har lärt 
oss under resans gång. Det handlar om 
att kombinera kontorsarbete med ett 
ökat mått av flexibilitet. Vi har därför 
skapat olika ytor på våra våningsplan 
med varierande arbetsmiljö, syften och 
teman. Det är genomtänkta färgskalor 
som används, med tydlig koppling till 
varumärket. Möblemanget är nytt och de 
långa korridorerna är mer tillgängliga än 
tidigare. Vi har tysta, kreativa och sociala 
zoner. Biblioteket är också ett bra exempel 
på hur man kan utnyttja lokaler till olika 
aktiviteter. Och mitt i lokalerna, mellan 
två våningsplan, finns en interntrappa — 
en spännande detalj som lyfter kontoret, 
säger Helena.

    –Vi har gått från ett ordinärt kontor i 
vitt, grått och svart till ett mer energifyllt 
sprudlande och agilt kontor i jordnära, 

Så lyckades SPP skapa en av världens bästa 
hybrida arbetsplatser efter pandemin

SPP Pension & Försäkring har uppnått bland de högsta LMI-resultaten i världen och rankas därmed som en av 
världens bästa arbetsplatser. I november blev SPPs huvudkontor dessutom utsedd till ett av Sveriges snyggaste 

kontor. Vi har träffat Helena Sandin, Head of People på SPP som berättar om innovationen bakom det nya 
aktivitetsbaserade ”wow”- kontoret.

varma färger, som ett mysigt vardagsrum, 
fortsätter Helena. 

Ombyggnationen av kontoret tog cirka 
sex månader och det är inte endast SPPs 
huvudkontor på Vasagatan i Stockholm 
som har gjorts om, alla deras kontor har 
genomgått samma förändring. Under det 
första kvartalet 2022 var lokalerna redo 
för inflytt och kvittot på framgången lät 
sig inte vänta på. En undersökning ge-
nomförd av det globala undersökningsfö-
retaget, Leesman, påvisade en rekordhög 
nöjdhet bland medarbetarna. Resultaten 
mäts i ett så kallat Leesman-index (LMI). 

Skalan är från 0-100 och endast 5 procent 
har ett LMI över 70. SPP uppnådde ett 
resultat på 86,5 LMI, vilket innebär att 
SPP har uppnått bland de högsta LMI-re-
sultaten i världen och rankas därmed som 
en av världens bästa arbetsplatser. I no-
vember blev deras huvudkontor dessut-
om utsedd till ett av Sveriges snyggaste 
kontor.

    –Det är verkligen jättekul, ett fint kvit-
to på det vi vill uppnå och vi är stolta 
över vår nya arbetsmiljö. Vi ville skapa 
ett ”wow”-kontor och det har vi gjort 
genom att alla fick vara med och delta i 

utformningen av arbetsplatsen. Jag tror 
verkligen på den flexibla arbetsmodellen. 
Därför vill vi skapa en hybrid arbetsmiljö 
som rimmar väl med vår kultur och ska-
par förutsättning för oss som organisation 
att mötas, samverka och arbeta tillsam-
mans. Många medarbetare vill vara här, 
får energi av det och tycker det är kul att 
träffa folk. Det gör att man också trivs på 
ett helt annat sätt och resultatet säger sig 
själv, avslutar Helena.  

Text: Isabelle Ibérer
www.spp.se

Biblioteket - för möten, sociala events och arbetsro

Helena Sandin, Head of People på SPP 

Arbetsytor med fokusrum, sociala mötesplatser 

En korridor vid receptionen har omvandlats till att likna en hotellobby

Trappen Klaraporten 
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M ålarfärg innehåll-
er många ämnen 
som kan påverka 
miljön negativt om 
de hamnar i avlop-
pet. Några exempel 

är bindemedel, pigment och konserve-
ringsmedel. Ända sedan Alviks Måleri 
startades har ambitionen varit att leda 
utvecklingen i branschen. Alviks Måleri 
startades i början av 70-talet och fyller 50 
nästa år. Alviks Måleri blev redan 1999 
ISO 14001 certifierade och sedan dess 
har de ständigt utvecklat sig för att 2021 
bli klimatpositiva.

    –Jag är stolt över att vi har gjort en del-
seger i vår miljöresa, dock återstår många 
utmaningar och så kommer det alltid att 
vara. Vår klimatkompensation sker idag 
till 110% i förnyelsebar energi. De senaste 
6–8 åren har vi jobbat aktivt med att bli 
klimatpositiva och ställt frågan: Hur kan 
vi bli bättre på miljöarbetet? När vi blev 
klimatpositiva var det riktigt roligt. Vi är 
stolta som företag och våra medarbetare 
med för att vi bryr oss. Vi drar vårt strå 
till stacken, vi gör något. Vi vill fortsät-
ta måla men vi måste också förstå att vi 
påverkar miljön på olika sätt. Därför tog 
vi ett aktivt val att klimatkompensera för 
alla våra utsläpp oavsett vad det är. Inte 
bara färg utan även arbetskläder, lokaler, 
transport,  laddning av våra mobiler och 

Text: Isabelle Ibérer
www.alviksmaleri.se

resor till och från hemmet och arbetsplat-
serna, berättar Daniel Andersson, vd för 
Alviks Måleri. 

     –Miljön påverkar vår generation och 
framför allt våra barnbarn. Kommer de 
att ha samma miljö som oss? Ja bara om 
vi gör någonting åt det. Om det inte skulle 
varit en pandemi eller krig i Ukraina hade 
allt fokus varit på miljön just nu bland 
företag i Sverige, fortsätter Daniel. 

Skapa rätt färgsättning för syftet

Alviks Måleri har traditionella målare, 
servicemålare, målerikonservator, arki-
tekt och dekorationsmålare och nume-
ra även industriklättrare. Målarna firar 
ibland ner sig för fasader för att måla i 
stället för att resa en ställning. Men varför 
ska man måla om? Hur ska vi måla om? 

    –Mycket handlar till synes om att kun-
derna ska sälja, som i ett skyltfönster. 
Bakgrunder som en grön färg blir varmare 
för har man alltid vitt så blir det ganska 
tråkigt. Jag gillar när vi målar om sko-
lor och daghem. I skolor är det många 
gånger svårt att lära eleverna att gå till 
exempelvis trappa B2 men säger man ”Gå 
till det rosa trapphuset!” då vet alla var 
det är. Det blir mer pedagogiskt. Kulörer 
skapar en harmoni och ett lugn, plus att 
klottret minskar. Är det vita väggar kan 

det vara väldigt vackert första dagen men 
på ett kontor eller framför allt i en sko-
la och på sjukhus blir dessa ytor snabbt 
smutsiga och intrycket av en skitig miljö 
uppstår snabbt. Det gäller att skapa en 
färgsättning så att ytorna över tid känns 
fräscha och inbjudande. Till en skola kan 
du med rätt färgsättning även få bättre 
koncentration och öka lärandet. På ett 
sjukhus kan du få patienter att må bättre, 
säger Daniel.

Färgsättning är otroligt viktigt för helhet-
en i en fastighet. Idag målar vi om för att 
vi vill ha en förändring men det är ytterst 
få gånger vi målar för att skydda. Färg är 
mest estetiskt för att det är vackert. Daniel 
betonar att det är viktigt att investera rätt. 

    –Analysera. Varför vill du måla om? Är 
det för att sälja en vara, försköna, lära ut, 
skapa trivsel och harmoni, skapa lugn och 
ro, eller för att skapa kreativitet? Mycket 
kan du påverka med rätt färgsättning. Jag 
tror även du kan få människor att må 
bättre vid rätt färgsättning, säger Daniel.

Fler kvinnor i branschen 

Det är inte bara miljöfrågor som är på 
agendan för Alviks Måleri. Det är även 
ett stort fokus på kvalité, jämlikhet och 
medarbetarskap. Företaget tog ett beslut 
för många år sedan att de ville anställa 

fler kvinnor i en väldigt mansdominerad 
bransch.  

    –Vi har som mål att anställa än mer 
kvinnor. Vi ligger idag på cirka 30% 
kvinnliga medarbetare mot branschsnittet 
som är cirka 10 %, berättar Daniel.

Företaget anpassar sig och vill vara en 
modern arbetsgivare. Det handlar också 
mycket om att få ihop livspusslet och det 
innebär att de måste vara flexibla med 
arbetstider. 

    –Vi ska jobba när våra kunder vill 
och när våra medarbetare säger att det 
finns tid. Branschen har än så länge inte 
kommit så långt men vi är på god väg 
och det har hjälpt oss att tänka i andra 
banor. Det har bl.a. lett till att vi utbildar 
våra medarbetare i ledarskap och andra 
saker oavsett på vilken nivå det är och då 
utvecklas även företaget. Att utbilda en 
medarbetare är en investering för fram-
tiden, avslutar Daniel. 

 
      

Från servicejobb till stora målerientreprenader som sträcker sig över flera år och kräver stora personalresurser. Med Alviks 
Måleris expertis och mångåriga erfarenhet i branschen kan de skräddarsy och leverera bästa möjliga tjänst till respektive 

kund med miljön i åtanke. Alviks Måleri blev klimatpositiva 2021 och jobbar kontinuerligt med att klimatkompensera. 

Alviks Måleri förskönar fastigheter 
och klimatkompenserar
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Erektion och inkontinensbesvär efter prostatacanceroperation och strålbehandling går att bota. De flesta av patienterna som 
opererats för prostatacancer upplever försämring av erektionsförmågan och urinläckage. Dock finns hjälp att få och i princip alla 
blir bättre efter behandlingen.

D en anatomiska föränd-
ringen, nervskador samt 
trauma på bäckenbot-
tenvävnader som sker 
under en prostatacance-

roperation leder till att 50-85 procent av 
patienterna upplever en försämring av 
erektionsförmågan och 20 procent upp-
lever urinläckage. Besvären märks direkt 
efter operationen. Vid strålbehandling 
kan det dröja två till fem år innan man 
upplever en försämring av erektionsför-
mågan, som kommer smygande i och 

med att penisvävnaden föråldras, penis-
musklerna förtvinas, elasticiteten minskar 
i bindvävnad, vilket gör att penis också 
krymper. Blodkärlen blir fibrotiska med 
mindre elasticitet och trängre kanaler, 
vilket minskar penis blodflöde. Ifall tes-
tikeln skadats kan man få ett underskott 
på manliga hormoner, vilket minskar 
sexlusten. Urinläckage kan uppstå ifall 
slutmuskeln strålskadats. Tekniken för att 
avhjälpa erektil dysfunktion och urinläc-
kage har funnits i 40 år, och använts till 
fragmentering av njurstenar samt för att 
efter en hjärtinfarkt förbättra återväxten 
av blodkärlen.

    – Vi på Urologi och Inkontinens Klini-
ken har behandlat flera hundra impotens-
fall med den revolutionerande stötvågsbe-
handlingen under de senaste sex åren med 
gott resultat. 80 procent av patienterna 
blir nöjda med resultatet av behandlingen 
för att vi selekterar patienter och tittar 
på helheten. Det gör att vi har det bästa 
resultatet på stötvågsbehandling, säger 
Doktor Essam Mansour på Urologi och 
Inkontinens Kliniken.

erektionsläkemedel slipper ofta det efter 
behandlingen. 

    –Den som hade erektionsbesvär inn-
an cancerbehandlingen och helt saknar 
erektion efteråt kräver många fler be-
handlingar. De som har bra erektion med 
hjälpmedel kräver mindre behandling för 
att kunna nå normal spontan erektion 
utan hjälpmedel, säger Dr. Mansour.

Behandlingen ska helst startas så tidigt 
som möjligt efter att det säkerställs att 
operationen utförts radikalt och strål-
behandlingen gett gott resultat med 
omätbart PSA. Då kan man nå de bästa 
resultaten. Även för dem som har nor-
mal sexuell aktivitet utan hjälpmedel kan 
förbättra sin erektion med stötvågsbe-
handling. 

Med specialutformade chockvågor som 
anpassats för penisvävnader, smälter 
mikroförkalkningar i blodkärlen och de 
föryngras. Genom att stimulera stam-
celler och tillväxtfaktorer i penisen och 
åstadkomma en remodellering av bind-
vävnaden som förbättrar elasticiteten som 
i sin tur ökar penis blodinflöde, får man 
en stabil och hållbar erektion. Penisen 
blir också rakare, tjockare och längre. 
Stötvågsbehandling förstärker bäckenbot-
tenmuskulaturen och förbättrar elastici-
teten i slutmuskeln och urininkontinens 
minskar. Behandlingen som görs på Uro-
logi och Inkontinens Kliniken är ickein-
vasiv. Unik stötvågsbehandling hjälper 
mot erektionsproblem, är smärtfri och 
tar 20-30 minuter. Mottagningen är den 
första och enda kliniken i Sverige hittills 
som erbjuder tekniken och behandlingen. 
Den är accepterad och godkänd globalt. 
Behandlingen är individuellt anpassad 
och det finns inga åldersgränser för be-
handling så länge man är allmänt frisk. 
Alla patienter blir bättre, men vissa kräver 
fler behandlingstillfällen, beroende på 
utgångsläget. De som annars använder 

Unik stötvågsbehandling hjälper 
mot erektionsproblem
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D en anatomiska föränd-
ringen, nervskador samt 
trauma på bäckenbot-
tenvävnader som sker 
under en prostatacance-

roperation leder till att 50-85 procent av 
patienterna upplever en försämring av 
erektionsförmågan och 20 procent upp-
lever urinläckage. Besvären märks direkt 
efter operationen. Vid strålbehandling 
kan det dröja två till fem år innan man 
upplever en försämring av erektions-
förmågan, som kommer smygande i 
och med att penisvävnaden föråldras, 
penismusklerna förtvinas, elasticiteten 
minskar i bindvävnad, vilket gör att penis 
också krymper. Blodkärlen blir fibrotis-
ka med mindre elasticitet och trängre 
kanaler, vilket minskar penis blodflö-
de. Ifall testikeln skadats kan man få ett 
underskott på manliga hormoner, vilket 
minskar sexlusten. Urinläckage kan upp-
stå ifall slutmuskeln strålskadats.

Tekniken för att avhjälpa erektil dysfunk-
tion och urinläckage har funnits i 40 år, 
och använts till fragmentering av njur-
stenar samt för att efter en hjärtinfarkt 
förbättra återväxten av blodkärlen. 

   Erektion och inkontinensbesvär efter prostatacanceroperation och strålbehandling går att bota. De flesta 
av patienterna som opererats för prostatacancer upplever försämring av erektionsförmågan och urinläckage. 

Dock finns hjälp att få och i princip alla blir bättre efter behandlingen. 

    – Vi på Urologi och Inkontinens Kli-
niken har behandlat flera hundra im-
potensfall med den revolutionerande 
stötvågsbehandlingen under de senaste 
sex åren med gott resultat. 80 procent av 
patienterna blir nöjda med resultatet be-
handlingen för att vi selekterar patienter 
och tittar på helheten. Det gör att vi har 
det bästa resultatet på stötvågsbehand-
ling, säger Doktor Essam Mansour på 
Urologi och Inkontinens Kliniken.

Med specialutformade chockvågor som 
anpassats för penisvävnader, smälter 
mikroförkalkningar i blodkärlen och de 
föryngras. Genom att stimulera stam-
celler och tillväxtfaktorer i penisen och 
åstadkomma en re-modellering av bind-
vävnaden som förbättrar elasticiteten som 
i sin tur ökar penis blodinflöde och får 
man en stabil och hållbar erektion. Peni-
sen blir också rakare, tjockare och längre. 
Stötvågsbehandling förstärker bäckenbot-
tenmuskulaturen och förbättra elastici-
teten i slutmuskeln och urininkontinens 
minskar.

Behandlingen som görs på Urologi och 
Inkontinens Kliniken är icke-invasiv, 

Unik stötvågsbehandling hjälper 
mot erektionsproblem

smärtfri och tar 20-30 minuter. Mottag-
ningen är den första och enda kliniken i 
Sverige hittills som erbjuder tekniken och 
behandlingen är accepterad och godkänd 
globalt. Behandlingen är individuellt an-
passad och det finns inga åldersgränser 
för behandling så länge man är allmänt 
frisk. Alla patienter blir bättre, men vissa 
kräver fler behandlingstillfällen, beroen-
de på utgångsläget. De som annars an-
vänder erektionsläkemedel slipper ofta 
det efter behandlingen.

    - Den som hade erektionsbesvär inn-
an cancerbehandlingen och helt saknar 
erektion efteråt kräver många fler be-
handlingar. De som har bra erektion med 
hjälpmedel kräver mindre behandling för 
att kunna nå normal spontan erektion 
utan hjälpmedel, säger Dr. Mansour.

Behandlingen ska helst startas så tidigt 
som möjligt efter att det säkerställs att 
operationen utförts radikalt och strål-
behandlingen gett gott resultat med 
omätbart PSA. Då kan man nå de bästa 
resultaten. Även för dem som har normala 
sexuella aktivitet utan hjälpmedel kan 
förbättra sina erektionen med stötvågs-

behandling. 

Urologi och Inkontinens Kliniken är helt 
privat mottagning och har inga avtal med 
landstinget. Patienten betalar alla kost-
nader själv.

Drottninggatan 65  11136 Stockholm
                                                                                                

Tel: 08-611 82 50
                                                                                              
www.uik-stockholm.com 

Dr Essam Mansour
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Unik stötvågsbehandling
hjälper not erektionsproblem

Mailadress för tidsbokning:
info@uik-stockholm.com

Vi håller god patientsäkerhet och följer 
Folkhälsomyndighetens riktlinjer för 
en säkrare vård på kliniken under 
coronakrisen.

Unik stötvågsbehandling
hjälper mot erektionsproblem

Urologi och Inkontinens Kliniken är helt privat 
mottagning och har inga avtal med landstinget. 
Patienten betalar alla kostnader själv. 

Drottninggatan 65, 11136 Stockholm  
Tel: 08-611 82 50 www.uik-stockholm.comDr Essam Mansour

Unikt, svenskt 
dammsugarmunstycke!

Tycker du att det är jobbigt att 
dammsuga? Blir du trött och får ont i 
axlar och leder?

KÖP NU FÖR ENDAST179:-        +frakt

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

• Det är marknadens lättaste 
allroundmunstycke

• Det glider lättast av alla 
munstycken över alla underlag.

Vad vinner du?

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

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

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

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

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

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

Beckholmen 507,11521 Stockholm
www.innovac.se   info@innovac.se

Varför inte prova denna unika 
svenska patenterade 
uppfinnning? 

Köp nu för endast :
179 kr + frakt
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I dag lever vi  ett digitalise-
rat samhälle. Det gäller att 
hänga med i utvecklingen 
för startups och etablerade 
företag som vill växa vilket 
innebär att de flesta behöver 

anställa en mjukvaruutvecklare. Men 
det är stor brist på dem och enligt 
Richard saknas det cirka 50–70000 
mjukvaruutvecklare i Sverige varje dag. 
Med ”Accelerated Learning” utbild-
ningar, ett koncept som startades i USA 
men som har vidareutvecklats och ta-
gits till en helt annan nivå av SALT, 
står deras mjukvaruutvecklare redo och 
kan börja jobba imorgon. 

    –Våra intensiva utbildningar handlar 
inte bara om personer som ska kunna 
programmera. Det är allting runtom-
kring i teamet som är viktigt; hur man 
fungerar med varandra, kommunicerar, 
om man förstår värdet i det man gör 
och kan lyfta blicken och låta sig själv 
vägledas som mjukvaruutvecklare. Vi 
letar efter unika individer som vi kallar 
för ”limmet”, som får hela teamet och 
allting att hålla ihop. Det är guld. Att 
programmera är en sak men att bli en 
riktig fungerande mjukvaruutvecklare 
i ett team är något helt annat, menar 
Richard. 

Richard och medgrundaren Koshi Ha-
medi är själva en del av techbranschen 
och har jobbat med att bygga upp och 
utveckla stora techföretag globalt i 
många år. Bl.a. byggde Koshi Hamedi 

upp det globala 3D-företaget Donya 
Labs som Microsoft köpte 2017. Både 
Richard och Koshi har sett hur bristen 
på mjukvaruutvecklare bromsar till-
växten hos företag som vill växa. SALT 
är en lösning på problemet. 

    –Vi tar endast in hobbyprogram-
merare som har cirka 30% kapacitet av 
att programmera när de börjar hos oss. 
Vissa är erfarna utvecklare inom C++, 
Java eller andra delar av webbstacken. 
Andra är entusiaster eller självlärda. 
Efter genomgången utbildning ligger 
de på 100%, berättar Richard. 

Utbildningen är ett ”Accelerated Career 
program” där endast de bästa utveck-
larna väljs ut. De går igenom en hård 
och intensiv process som förbereder 

dem för att arbeta i ett team som en 
kvalificerad och produktiv full-stack 
utvecklare. 

    –Vi har tusentals ansökningar till 
varje program och filtrerar via väldigt 
många steg i rekryteringen. Det är allt 
från en skriftlig ansökning, motivering, 
bakgrund, personlighetstest, logiktest, 
telefonintervju till personligt möte. 
Men det är endast 30 av 1000 sökande 
som går vidare och blir antagna. De 
utvalda personerna är logiskt starka 
och har ett grunddriv i mjukvaruut-
veckling. Vi vill ha folk som verkli-
gen vill lyckas och drömmer om att bli 
mjukvaruutvecklare, berättar Richard. 

Tydligt mål

Målet för utbildningen är tydligt: Ut-
vecklarna ska kunna gå in i ett agilt 
utvecklingsteam, ta en ticket och pro-
ducera högkvalitativ kod. Under tre 
intensiva månader, från morgon till 
kväll coachas de av erfarna instruktörer 
på campus i centrala Stockholm. 

    –Vi har tester i programmeringssprå-
ken varje vecka för att se hur utvecklar-
na ligger till. Får de tre varningar s.k 
”red lights” får de lämna utbildningen. 
Så tufft är det. Därför vet vi att de som 
kommer ut från programmet på andra 
sidan är tillräckligt bra för att vara 
professionella utvecklare och grymma 
på att jobba i ett team. De är redo och 
finns tillgängliga för företag omgående, 
säger Richard. 
    
SALT har 150 företag i sin kundport-
följ. Från små startups till stora börs-
noterade bolag, b.la. Telness, Klarna 
och det amerikanska miljardbolaget 
Ubiquiti Inc. som öppnade sitt nya ut-

”Våga tänk annorlunda kring rekrytering av mjukvaruutvecklare”. Det menar medgrundaren och vd:n Richard 
Andemark av företaget SALT som håller i extremt tuffa och intensiva ”Accelerated learning” utbildningar 
för mjukvaruutvecklare. Det är endast de bästa som klarar sig och står redo för att ta en ticket, producera 

högkvalitativ kod och arbeta i ett agilt utvecklingsteam på vilket företag som helst. 

vecklingskontor i Stockholm 2019. Med 
en ambitiös plan att snabbt skala upp 
sitt team var deras behov av skickliga 
mjukvaruutvecklare omedelbart.

    –Ubiquiti Inc. vågade testa SALT och 
tog in tre av våra utvecklare och de var 
jättenöjda. På en 18 månaders period 
anställde de 22 utvecklare och till sist 
bestod hela deras kontor i Stockholm 
av endast SALT utvecklare. Det är su-
perkul! berättar Richard. 

Störst i Europa

Från 2018 tills nu har SALT växt från 
1 till 200 medarbetare i Sverige och yt-
terligare hundratals i Europa. De finns 
även i Norge, Nederländerna och håller 
även på att starta upp i Frankrike och 
Tyskland. 

    –Just nu håller vi på att bygga ett 
europeiskt projekt som heter Future 
Group där vi tillsammans med ett glo-
balt investmentbolag köpt upp majori-
tetsandelar i princip alla framgångsrika 
Accelerated Learning bolag i Europa. 
Detta innebär att vi kommer att vara 
störst på marknaden. Vårt koncept 
fungerar verkligen och många före-
tag blir positivt överraskade. Vi vill 
att företag ska våga rekrytera annor-
lunda, utmana sig själva och sitt tan-
kesätt kring det här. Om man googlar 
på Harvard University i USA har de en 
”acceptance rate” på 5%. Vi ligger på 
3%. Det innebär att vi är mer kräsna 
över vem som blir antagen på SALT än 
någon som kommer in på Harvard. Det 
är riktigt bra, avslutar Richard.

SALT löser bristen på 
mjukvaruutvecklare 

</salt>
Passion to Profession

Text: Isabelle Ibérer

Läs mer :
www.salt.dev

Richard Andemark, 
medgrundare & vd SALT
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Bo Aktivt 
 - det ultimata boendet för 55+
Bostadsutvecklaren Bo Aktivts vision är att skapa Sveriges mest unika boenden för 55+ med en boendeupplevelse 
utöver det vanliga. I centrala Mölnlycke strax utanför Göteborg har Bo Aktivt byggt Sveriges första BonTop 
och flera projekt är igång. Nu letar de efter nya potentiella orter och partners för att bygga fler projekt. 

fasader och sedum tak som kan förse 
den biologiska mångfalden med humlor 
och bin. 

    –Bottenvåningen har vi sålt av till 
Lidl där de har en livsmedelsbutik på 
2000 kvadratmeter. Vi har avtal med 
dem så att all spillvärme från deras kyl-
maskiner täcker 30% av hela BonTops 
värmebehov, berättar Ulf.

Förutom BonTop i Mölnlycke har Bo 
Aktivt även andra projekt på gång i Särö, 
Rindö, Tyresö, Ödåkra och Strängnäs. 
Men de vill expandera ytterligare, bygga 
på fler potentiella orter och letar därför 

nya samarbetspartners, fastighetsägare 
och markägare. 
 
    –Vi ägs av koncernen Alhem Fastig-
heter som är en kapitalstark långsiktig 
ägare som vi har stor tillförsikt till. Bon-
Tops lägenheter sålde slut ett år innan 
inflyttning och Bo Aktivt i Säro utanför 
Kungsbacka har just nu 670 intressean-
mälningar men endast ett 50-tal lägen-
heter. Vi vet att konceptet fungerar och 
efterfrågan är enormt stor. Vi siktar in 
oss på de marknader där det finns lite 
större betalningsförmåga som storstä-
der, universitetsstäder, kranskommuner 
till storstäder och kuststäder. Alla våra 

nuvarande projekt ligger på hemsidan 
och där kan man gå in och anmäla in-
tresse. Vill du bo modernt, hållbart, 
lyxigt och aldrig vara ensam? Bo Aktivt, 
avslutar Ulf.

       Text: Isabelle Ibérer
Foto: Ulf Celander

   
        www.boaktivt.se

A tt njuta som senior är 
högst välförtjänt. Men 
idag känner sig många 
ensamma vilket har bli-
vit en stor folksjukdom. 

Men ensam är något du definitivt inte 
kommer att vara på Bo Aktivts nya 
fastighet BonTop i Mölnlycke. Det är 
ett unikt boende i form av en urban 
oas med moderna och exklusiva hem 
där miljö, hållbarhet och aktivitet är i 
fokus. Det är ett fantastiskt boende med 
en upplevelse utöver det vanliga. Här 
är det resortkänsla och växtligheten, 
poolen och belysningen påminner om 
en kvällspromenad vid medelhavet. 

    –Vi har fokuserat på att skapa ett bo-
ende där man känner att man flyttar till 
något och inte från något. Vi har  satsat 
på den sociala hållbarheten med gemen-
skap och jag skulle vilja säga att vi botar 
ensamheten med våra koncept, säger Ulf 
Spennare, vd och medgrundare för Bo 
Aktivt i Sverige AB som bildades 2015.

Sociala träffar och fokus på wellness 

BonTop är uppbyggd med ett starkt 
fokus på wellness och sociala träffar. 
Det finns en trädgård med bouleba-
na i mitten, sittgrupper, lampor med 
soljusterapi och tar man hissen upp till 
lägenhetsplanen finns det en yta utanför 
varje dörr där man kan ha sin egen lilla 
cafégrupp och sitta och avnjuta en kopp 
kaffe eller ett glas vin, eller bara umgås.  
BonTop är väldigt mysigt och välplane-
rat. På spa-och wellness avdelningen 
finns det pool, gym, infraröd bastu och 
behandlingsrum med en fysioterapeut 
som kommer en gång i veckan. Det är 
Qi Gong i trädgården, vattengympa i 
poolen och fr.o.m Januari kommer Bo 
Aktivt även testa ett samarbete med en 
lokal vårdcentral med husläkare på plats 
en gång i månaden. 

    – BonTop var inflyttningsklar för två 
månader sedan och de som har flyttat 
in är så nöjda de nästan skäms för att 
berätta hur bra de bor, berättar Ulf.

Hållbarhet och miljötänk

Att värna om miljön och klimatavtryck-
et står även det högt upp på listan för 
Bo Aktivt. Därför finns det många inn-
ovativa lösningar i fastigheten. Den fina 
vinterträdgården på 1100 kvadratmeter 
är som en stor solfångare som värmer 
upp fastigheten genom glastaket. Det 
finns även solpaneler som bidrar till 
20-30 % av elförbrukningen och trä-

VI SÖKER 
EXPLOATERINGSLÄGEN!
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Att leva med depression eller bipolär sjukdom är inte lätt. Patienter måste ta sin medicin, fullfölja en behandling, 
och ändra sin livsstil. Det är svårt att ändra ett beteende. Därför skapade företaget Mindforce Game Lab det 
innovativa mobilspelet Fig med ambitionen att påskynda behandlingsprocessen och vara ett komplement till 
existerande medicinsk behandling. Företaget påbörjar nu kliniska studier och letar även efter fler betatestare, som 

är diagnostiserade med depression och bipolär sjukdom eller de som bara vill testa spelet.

P rimärvården går på knä-
na, särskilt inom barn och 
ungdomspsykiatrin. Pro-
blemet med depression är 
stort i Sverige. 4 % av den 
vuxna svenska befolkning-

en får diagnosen klinisk depression varje 
år och 10% av den svenska befolkningen 
tar antidepressiv medicin. Det är tyvärr 
ett växande problem. Teamet på företaget 
Mindforce Game Lab, som grundades av 
bland andra professor Emma Lundberg, 
har tagit fram spelet Fig: A Playtient Jour-
ney som handlar om en utomjording som 
har kraschat på en okänd planet. Fig är 
ensam och orolig och behöver hjälp med 
vad som verkar vara en ny och skrämman-
de plats. Figs situation ska spegla någon 
som precis har fått en diagnos och måste 
bygga upp eller ändra sitt liv från start. I 
spelet måste Fig ta sin medicin – precis 

Mobilspelet Fig kan hjälpa 
dig mot bättre mental hälsa

som patienten. Tillsammans ger de sig 
av på en resa mot bättre hälsa.

     –Vi vill inte att Fig ska ersätta befintlig 
behandling. I stället är vår ambition med 
spelet att bidra till en ökad effekt av den 
medicinska behandlingen mot depression 
utan att behöva några extra resurser från 
vårdgivare. Spelet är patientfokuserat, 
används i 60 dagar och är uppbyggt på 
Intrinsic motivation, dvs att motivationen 
kommer inifrån med målet att använ-
daren genomgår förändringar själv utan 
extern belöning eller bestraffning (Extr-
insic motivation). Att ändra beteende är 
svårt och därför måste du motiveras på 
egen hand menar Anders Rabbe, vd för 
Mindforce Game Lab. 

Mindforce initierar nu kliniska studier 
som ska vara färdiga under 2023. Flera 

hundra patienter kommer erbjudas att 
delta i studien genom sin behandlande 
läkare och gruppen som använder spelet 
kommer jämföras med en kontrollgrupp 
som får standardbehandling.

    –I våra omfattande användartester så 
har vi fått indikationer på att Fig kan 
bli ett värdefullt verktyg för patientens 
tillfrisknande. Med stöd av ett positivt 
resultat kommer vi att genomföra fler 
kliniska studier i Europa och främst USA 
som ligger väldigt långt framme i att god-
känna digitala produkter vid behandling 
av patienter. Vår målsättning är att få mo-
bilspelet Fig godkänt som en del utav 
behandling av depression säger Anders. 

Mindforce har idag engagerade och starka 
ägare men vi välkomnar alltid intressenter 
och investerare som vill vara med och 
stötta Mindforce arbete mot att minska 
mental ohälsa, fortsätter Anders. 

Från destruktivt beteende till positivt

Mindforce Game Lab har tidigare genom-
fört användartester av spelet som visar att 
användaren får en emotionell koppling till 
figuren Fig och även ökar sin följsamhet 
till medicinering. Detta sker inte över en 
natt utan desto mer du interagerar med 
Fig, som är väldigt söt, färgglad och em-
patisk, börjar användaren reflektera över 
sitt eget mående. Spelet låter användaren 
föra dagbok och får påminnelser att ta 
sin medicin varje dag. Enligt Joel Lind-
gren, doktor i bioteknologi och CSO på 
Mindforce Game Lab säger statistiken 
att den medicinska följsamheten, hur väl 
patienten följer sin läkares ordination, 
generellt är låg hos patientgruppen vilket 
leder till sämre effekt av behandlingen. 

    – Spelet går ut på att etablera sunda ru-
tiner och ändra destruktiva beteenden till 
positiva. Fig är CE-märkt, vilket innebär 
att det uppfyller EU:s krav på hälsa och 
säkerhet. Fig är uppbyggt i dialog med 
psykiatriker och beteendevetare kring 
vilka funktioner som får människor att 
ändra beteende. De kliniska prövningarna 
är organiserade precis som om det vore ett 
kemiskt läkemedel. Det är väldigt spän-
nande att vi med validerande mätmetoder 
i studierna kommer kunna fastställa om 
patienterna mår bättre av att använda vårt 

spel säger Joel. Anders fortsätter:

    –Målsättningen med de kliniska stu-
dierna är att skapa tillräckligt med evi-
dens och data som visar att spelet faktiskt 
förbättrar patientens behandling. Så när 
läkare i Sverige eller någon annanstans i 
världen skriver ut behandling för depres-
sion kan de också förskriva Fig som en 
del av behandlingen. Därigenom kommer 
kostnaderna kunna täckas utav sjukvår-
den i respektive land, i stället för att pa-
tienten måste betala själv. Joel inflikar: 
    
–Det ska vara en objektiv analys av pa-
tientens välmående. Prövningarna gör vi 
tillsammans med läkare ute i sjukvården 
i Sverige med godkännande av läkeme-
delsverket.    
     Text: Isabelle Ibérer

www.mindforcegamelab.com

Skanna QR-koden nedanför och läs 
mer om spelet och delta i betatest!
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C ecilia Wingård, ägare av 
företaget Blomstersafari 
är en outtröttlig ”hitte 
påare”. ”Det är det bästa 
och min last i livet”, sä-
ger hon. 

    –Jag har väldigt lätt för att komma 
på nya idéer. Tidigare jobbade jag inom 
kultursektorn som modedesigner och har 
designat teaterkläder i många år. Jag har 
haft många kreativa ”hitte på” uppdrag, 
berättar Cecilia. 

När Cecilia pensionerade sig vid 62 års 
ålder ville hon göra något annat i livet. Då 
tog hon upp en passion som hon hade haft 
ända sedan barnsben, nämligen luktärter 
och trädgården. 

    –Jag har vetat sedan länge att gemene 
man tycker väldigt mycket om luktärter. 

”Ett litet entantsföretag med stor odlarglädje”. Så beskriver Cecilia Wingård sin verksamhet Blomstersafari som säljer 
luktärtsfrön. Numera är Blomstersafari ett känt företag med 30000 följare på Instagram. I Blomstersafaris färgglada webbshop 
kan du handla färska luktärtsfröer samt Cecilias böcker om luktärter och snittblommor. Efter mer än 15 år mitt i Skåne har 

Cecilia återvänt till Brantevik på Österlen och är igång och bygger nytt kontor. Nästa steg är att expandera.

Om du stannar tio personer på gatan och 
frågar dem vad de tycker om luktärter, 
säger 99 % ”oh det odlade min mormor”, 
eller så säger de ”det fick jag alltid på fö-
delsedagsbrickan” eller ”det har jag haft 
i min brudbukett”. Till och med äldre 
herrar blir nostalgiska och säger ”ohhh 
luktärter!”. Det är en blomma som ligger 
väldigt nära många svenskars hjärtan, 
menar Cecilia. 

2015 startade Cecilia en Instagram profil 
med luktärtsbilder där hon idag har 30 
000 följare. Hon annonserade ut en luk-
tärtsfestival och fick jättemånga intres-
senter. Sveriges Television till och med 
nappade på det, filmade och gjorde ett 
inslag om luktärter för TV-programmet 
Go’kväll. Det var så hela Cecilias före-
tagsresa började och kort därefter föd-
des namnet Blomstersafari. I maj fyller 
Cecilia 70 år och sedan Blomstersafari 
startades har affärerna bara rullat på och 
det finns inga planer på att sakta ner. 
Tvärtom vill Cecilia bredda sin verksam-
het internationellt. 

    –Sedan starten köper jag luktärtsfrön 
från England och säljer dem online via 
blomstersafari.se. Det har jag gjort sedan 
2017. Jag har 100 sorter i min webbshop. 
Att skaffa mig en webbshop var något av 
det bästa jag gjort. När jag hade annon-
serat om att webbshoppen skulle öppna 
på min Instagram satt 16 000 människor 
och tryckte samtidigt på köpknappen vid 
midnatt vilket gjorde att webbshopen och 
även bankens betalningssystem krascha-
de. Det var inte roligt men det visade att 

efterfrågan är otroligt stor för luktärter 
och att det finns ett väldigt sug efter vissa 
luktärtssorter, säger Cecilia. 

Det finns ungefär 2000 luktärtssorter i 
världen och Cecilia har fått äran av föräd-
laren Phil Johnson i England att namnge 
en speciell luktärt som är underbart söt 
och gammalrosa med små blommor som 
bleknar mot pärlemorvitt. Cecilia ville 
hedra vår prinsessa och döpte den till  
’Kronprinsessan Victoria’ på svenska och 
’Crown Princess Victoria’ på engelska. 
Den är nu registrerad internationellt och 
under några år har Cecilia fått ensamrätt 
på sorten. Den går bra att beställa via 
Blomstersafaris hemsida. 

    –Det är en väldigt fin luktärta med 
gener från Nya Zeeland och England. Det 
tar ungefär sju år att ta fram en ny sort, 
berättar Cecilia. 

Boken ”Luktärt”

Eftersom Cecilia är en riktig ”hitte på-
are” så räckte det inte med att sälja luk-
tärtsfrön. 2018 bestämde Cecilia sig för 
att skriva boken Luktärt som har blivit 
otroligt omtyckt och uppmärksammad. 

    –Jag tryckte upp boken i 5000 exemplar 
och nu har jag endast 108 exemplar kvar, 
berättar Cecilia.

Luktärt boken och en andra bok som 
heter Blomster- odla egna snittblommor 
finns att köpa via hemsidan. Luktärt 
boken handlar om luktärtens spännan-

de historia och om hur man odlar dem. 
Den är formgiven av Sofia Scheutz med 
foto av Bjarne Staehr och Pernilla Berg-
ström och trycktes på Livonia i Riga. Sofia 
Scheutz står för all grafisk formgivning 
för Blomstersafari sedan starten.

   –Resultatet blev så läckert! Det blev 
väldigt bra! säger Cecilia.

Bästa teamet med sig på resan

Cecilia har haft teknisk hjälp med hemsi-
da och webbshop av Arvi Kaaman. Det var 
han som föreslog att Cecilia skulle öppna 
en webbshop för fem år sedan och det 
är han som sköter allt det tekniska runt 
webbshoppen och hemsidan sedan star-
ten. Grannen och vännen Eva Mathiasson 
fotograferar för hemsidan och hjälper 
också till med packning av beställningar 
när det behövs. 

     –För mig är det viktigt att ha duktiga, 
erfarna personer runt mig år efter år. Det 
gör att vi kan fatta rätt beslut snabbt och 
ha roligt när vi jobbar. Även om jag, Eva 
och Arvi har passerat ”bäst före” datum 
för ett tag sedan har vi en otrolig livser-
farenhet som är väldigt användbar i fö-
retagsform. Nästa steg för företaget är att 
starta Flower Power TV och livestreama 
från Instagram, säger Cecilia.

 

ceciliawingard1
www.blomstersafari.se

Cecilia Wingård (Foto: Bjarne Stæhr)

Text: Isabelle Ibérer 
Foto: Bjarne Stæhr

Odla luktärter och upplev 
nostalgi - med Blomstersafari  



KINA FÖRE KOMMUNISMENKINA FÖRE KOMMUNISMEN

”Det var en helt fantastisk upplevelse”
—Cate Blanchett, Oscarsbelönad skådespelerska

”Jag har recenserat cirka 4 000 shower. 
Ingen kan jämföras med vad jag såg ikväll.”

—Richard Connema, teaterrecensent

”Otroligt vackert. En grace och skönhet som 
jag inte hade förväntat mig...”

—Björn Skifs, artist 

”Fascinerande! Man återerövrar Kinas gudomliga 
kulturarv... Jag uppmuntrar alla att se och oss alla 

att lära av detta”
—Donna Karan, grundare av DKNY

Genom historien har konstnärer vänt sig 
till det gudomliga för inspiration. Konst 
skänkte glädje och inspiration åt både 

dem som skapade den och dem som upplevde 
den. I dag skänker Shen Yun Performing Arts 
denna tradition vidare i sin scenkonst. Den 
kinesiska civilisationens visdom levandegörs i 
forntida legender och nutida hjältesagor.

Upplev ett Kina ofördärvat av kommunistiskt 
styre. Färdas genom tid och rum och fascineras 
av femtusen års action, humor och skönhet i en 
föreställning som berör hjärtat och lyfter själen.

Boka biljetter nu! 0771-70 70 70 ticketmaster.se ShenYun.com
Arrangör: Svenska föreningen för Falun Dafa och Divine Culture AB

Kl 19:30 Kl 19:30 Kl 14:30 & 19:30
8 MAJCIRKUS, STOCKHOLM 9 MAJ 10 MAJ

Kl 19:00 Kl 14:00
KONSERT & KONGRESS, LINKÖPING 6 MAJ 7 MAJ



Svensktillverkade kvalitetsmöbler
Ire har en lång tradition av stoppmöbeltillverkning och vårt mål är att vara det självklara valet av en svensktillverkad 
stoppmöbel. 
Våra produkter kännetecknas av modern samtida design i samspel med komfort och kvalité. Ires produkter tar stor 
hänsyn till miljön i allt från produktion och val av samarbetspartners till materialval. Vi håller fast vid hantverket och 
den småskaliga produktionen. 

www.iremobel.se 



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

Det är lättare än du tror att flytta bolånet 
och spara tusenlappar. Hos oss ansöker du 
enkelt digitalt och får svar inom 5 dagar.

Gör som fler än 25 000 kunder redan gjort 
och flytta till ett bättre bolån idag.

Hur mycket kan du spara?

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


