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Coronatider ställer nya krav
på framtidens arbetsplats
Coronakrisen har tvingat fram förändringar vad gäller morgondagens arbetsplatser och egna mindre kontorsrum
kommer bli mer efterfrågade. Flexibilitet och personlig anpassning kan antas bli ännu viktigare framåt.

M

itt i centrala Stockholm, med bästa
läge nära Östermalmstorg, finner vi
ett av Stockholms första kontorshotell.
Nybrogatan Business Center finns i två
vackra sekelskifteshus på Östermalm.
Kontoren på Nybrogatan 34 och Nybrogatan 6 har totalt 132 kontorsrum och 16 konferenslokaler,
de flesta med högt i tak och stuckatur och stort ljusinsläpp.
Nyligen har kontorshotellet expanderat sin yta i en av fastigheterna genom att ta över ett anrikt hotell. Hyresgästerna
finns representerade inom olika branscher som advokater,
investment, handelskammare, coachning, rekrytering, välgörenhet, arkitekter, retail, försäkringar och IT-bolag. Här
välkomnas både stora och små bolag. Många hyresgäster har
suttit här i många år, en del i 15 år eller mer.
Till skillnad från andra kontorshotell får gästerna själva
utforma kontorsrummen som de vill. Här skapar man sin
egen kontorsmiljö med egna möbler. Eftersom Nybrogatan
Business Center har många lokaler i skilda storlekar, från 6
till 75 kvm, vilket ger det möjlighet att byta lokaler inom de
två kontorshotellen i takt med att organisationen växer eller
krymper genom åren.
- Vårt mål är att tillhandahålla ett Serviced Office där
hyresgästen får service i form av bemannad reception som
inkluderar post-, bud- och telefonservice, fast bredband, wifi,
konferensmöjligheter samt tillgång till fullt utrustade kök
med fri tillgång till kaffe och te. Vi tar hand om städning,
larm och säkerhet och hyresgästerna kan koncentrera sig på
sin verksamhet, säger Helene Claesson, VD på Nybrogatan
Business Center.
Helene tog över företaget för fem år sedan. Hon har från
första början siktat på att hålla hög kvalitet avseende service,
professionalitet och trivsel. Hon berättar att det aldrig varit
nödvändigt att marknadsföra sig tidigare, då det har varit
fullsatt. Coronakrisen kom i samband med att vi utökat med
20 nya rum och vi ser nu ett ökat intresse för eget kontorsrum
istället för öppna landskap eller arbete i loungemiljö. Även
kortare bindningstid och flexibilitet efterfrågas vilket man får
på kontorshotell jämfört med eget kontorskontrakt.
– Många företag har tvingats se över sina kostnader och
några väljer nu att bli virtuell kund, dvs inget fysiskt kontor
men ändå har tillgång till telefon och postservice, tillgång
till mötesrum mm precis som alla andra hyresgäster. Såväl
nystartade bolag som de som drar ner på sin verksamhet
väljer ofta detta alternativ, berättar Helene.
För 60 kr/h kan man också hyra en flexplats istället för att
sitta på ett café eller liknande. Här får man dessutom gratis
kaffe och man kan få hjälp med att printa och kopiera av
receptionen. På grund av att det rådande läget där många
tvingats eller valt att jobba hemifrån tror Helene att vi får ett
behov av förändrade arbetsplatser framöver. Man vill sitta
med större avstånd eller isolerade i eget rum, det uppskattar
många i tider med oro för smittspridning. Då priserna ligger
lägre än att ha ett eget kontor och lägre än andra kontorshotell
per kvadratmeter, får gästerna mer rum för pengarna.
- Vi behöver komma tillbaka till ”att gå till kontoret” och gå
in i jobb-mode. Det kommer bli än mer viktigt att arbeta i riktig
kontorsmiljö, där kreativitet och energi och nätverkande kan
ske vilket också kan ge nya affärsmöjligheter, avslutar Helene.
Skribent: Anna Bjärenäs

Helene Claesson, VD
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PEAB Center Stockholm.
Fotograf Jason Strong

Tikkurila Stockholm.
Fotograf Jason Strong

Behovsbaserad arkitektur
med människan i centrum
Människors behov, olika synsätt och unika personligheter är prio nummer ett när Spectrum Arkitekter utformar
en plats. Resultatet blir trivsamt, funktionellt och inspirerande.

S

pectrum Arkitekter utformar
utrymmen för människors
vardag – hem, arbetsplatser, hotell och restauranger
– samtliga miljöer där folk
umgås. De tre senare blir alltmer hemlika och rika i sin utformning
och arbete och fritid smälter ihop alltmer, vilket påverkar behoven och därmed
lösningarna.
- Folk jobbar mer och mer hemma. Nu,
i och med den situation som uppstått på
grund av Covid-19, mer än någonsin. Vi
har sett att man jobbar och umgås i alla
dessa miljöer men i olika stor utsträckning. Hotellobbyn används för jobb och
arbetsplatser börjar alltmer likna hem
och hotellobbys, med lounger och sociala
ytor, säger Wivian Eidsaunet på Spectrum
Arkitekter.
Oavsett om det handlar om ett hotell, en
restaurang, en arbetsplats eller ett hem, så
ska det vara en plats som uppmuntrar till
nya tankar och idéer, är inspirerande men
också funktionell, som är härlig att vara i.
- Vi gör verklighet av kundernas drömmar och visioner och gör allt i nära samarbete med dem. Här kommer den researchbaserade metodiken in. Vi jobbar alltid
med att ta reda på behov och önskemål
i enkäter, intervjuer och workshops, allt
för att kunna leverera enligt visionen,
berättar Wivian.
Researchen omfattar allt från medlemmar
i ledningsgruppen till de som levererar
i den dagliga operativa verksamheten i

lösningar för olika behov och önskemål,
resonerar Wivian.

IVL Svenska miljöinstitutet Göteborg.
Fotograf Jason Strong

organisationen, och används sedan som
en av grundstenarna i projektet.
- Miljön måste stötta leverans och produktivitet, den ska inte vara en hinderbana, understryker Wivian.
Även om det kan vara funktionellt att
jobba hemma påverkar hemarbete psykisk
och fysisk hälsa på olika sätt. Vi jobbar
uppkopplade hela dagarna, har möten
slag i slag, korta luncher och kanske
bortglömda raster. Lägg därtill en inte
helt ergonomisk miljö. Uppsidorna är att
man slipper pendla och får mer egentid.
– Allt detta blir till erfarenheter man
tar med sig när man kommer tillbaka till
kontoret sen. Det kommer att ställa nya
krav på arbetsmiljön på kontoret och på
vad man gör, hur man jobbar och med
vem. Vissa forskare tror att kontoret kom-

mer att bli en social knutpunkt för lärande och möten men att man kommer att
fortsätta göra administration hemma även
när coronakrisern är över, säger Wivian.
Nu blickar många framåt till efter sommaren, då företagen hoppas på en nystart. Hur den nya normaliteten blir efter
Coronakrisen vet dock ingen ännu. En
fullgod miljö är nödvändig för att folk ska
kunna prestera och leverera. Nu har folk
inte kommit tillbaka till arbetsplatserna
ännu men det krävs planering innan dess.
- Vi får vara ödmjuka med vad vi tror
ska hända framåt och inför att människor
kommer att vilja välja olika. Arbetsplatsen
är alltid viktig ur hälsoaspekt och vi tror
att trygghet kommer att bli viktigare även
på jobbet. Vi kanske kommer att planera
lokalerna och miljöerna efter medarbetarnas behov och inte bara efter kostnad per
kvm per person. Vi kommer erbjuda olika

I linje med den nya normaliteten har
Spectrum Arkitekter myntat begreppet
Ekonomi 2.000 (två punkt 000, syftar på
2000 mm) - Ekonomin med människan
i fokus. Trenden med att skrivborden
krympt när man minskat lokalytan per
person i en strävan att pressa kostnaderna
förutspår man nu kommer att vända, till
att människans behov går före ekonomin,
vilket kan symboliseras av att skrivborden
åter blir 2 meter breda. Exempel på anpassningar till den nya verkligheten där
allas behov ryms kan också vara handfat
som inte är på toaletterna så man slipper gå in där, vilket vore bättre ur smittskyddssynpunkt. Ett annat exempel är
mötesrum med bara ståbord, där det inte
märks om någon vill hålla avstånd, jämfört med om alla sitter och någon ställer
sig i hörnet.
– Det är oerhört viktigt att man inte
stigmatiserar någon som kanske behöver vissa förutsättningar för att känna
sig trygg. Vi tror att det nya normala
kommer att rymma fler behov och svara mot olikheter hos individer. Detta är
inte något konstigt för oss eftersom vi
alltid jobbat med att ta fram miljöer för
människans bästa. Vi kommer att behöva
utmana lösningar och vara nyfikna och
innovativa, säger Wivian.
Skribent: Anna Bjärenäs
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Håkan
Andersson,
VD på AceIQ

Framtidens arbetsplats är
effektiv och flexibel

I dessa tider har det ökade antalet medarbetare som jobbar hemma medfört nya utmaningar för företag. IT-säkerheten
sätts på spel och det har blivit tydligt att vi, för att nå en flexibel och säker arbetsplats, har en bit kvar att gå.

U

nder lång tid har vi
varit väldigt beroende
av en fysisk arbetsplats
eller en fysisk device,
ofta en PC, för att kunna utföra vårt jobb. Nu
märks en förändring och i det läge vi är
nu ser vi nackdelarna med att tänka på
det sättet och de hinder det sätter upp
för fortsatt expansion och utveckling.
- En fysisk arbetsplats är inte det viktiga. Ska vi få en verksamhet att funka
måste vi kunna jobba varifrån som helst,
säger Håkan Andersson, VD på AceIQ.
När många företag under rådande omständigheter tvingats f lytta medarbetare till hemmakontoret har det varit en
utmaning, då infrastrukturen inte alls
varit förberedd för det. Det är inte lätt för
verksamheterna att upprätthålla nivån
på klienterna som är hemma istället för
på kontoret. Om man som användare
behöver en ny applikation eller behöver
uppgradera en applikation när man sitter
hemma och jobbar, vem ska då skjuta ut
den till det privata VPN:et? Alla sitter
inte heller på fiber så det kan bli ganska
stor fördröjning när man jobbar hemma.
Att lagra allt lokalt på egen PC är inte
heller optimalt, vare sig säkerhetsmässigt
eller i fråga om GDPR.
- Vore det inte bättre att samla allt
på ett ställe? Oavsett om du jobbar på en
telefon, dator eller platta ska du kunna
jobba. Vi erbjuder ett workspace så att
du som användare inte ens behöver öppna dina appar eller logga in i ett system
för att godkänna din reseräkning eller
liknande, allt finns samlat och i och med

logga in och fortsätta det arbete man
höll på med.

att du loggar in på portalen så har du
tillgång till alla appar och system på ett
ställe, berättar Håkan.
AceIQ är arkitekter och designers av lösningar som underlättar administrationen
och effektiviserar IT-miljön, lösningar
som man sedan implementerar hos kunden. Lösningen utgår från att datacentret
är den säkraste platsen för datat och även
den plats där nätverket är som snabbast.
Den fördröjning som märks när man
sitter på ett hemmanätverk, oavsett om
det är ett snabbt nät, märks inte alls i
datacentret, där hastigheten är minst 100
gånger högre. Så fort kommunikationen
lämnar datacentret går det långsammare
och när en PC kommunicerar via internet med datacentret uppstår genast en
fördröjning. Att ge användaren tillgång
till applikationerna direkt på servern
istället för att de skjuts ut till användarens PC via internet är alltså betydligt
mer effektivt.
Lösningen tar sig också an utmaningen
många företag har med en diversifierad
klientmiljö, där tunna klienter, mobiler,

och plattor samsas med PC, Mac, professional workstation etc. Bland applikationer och system finns dessutom ofta en
blandning av gamla och nya versioner.

- Vi skapar en enkelhet för användare
och organisation och förhöjd säkerhet
genom att vi har data och applikation
på ett ställe. Det handlar om att skapa
f lexibilitet och oberoende. Varför ska
vi då ha en PC som är så utmanande att
underhålla och säkerhetsmässigt tveksam i situationer när vi måste förlänga
nätverket ut till PC:n och uppdatera applikationerna. Det handlar om att effektivisera människor och organisationer,
folk ska inte behöva fundera på om de
gör rätt eller fel, det är verksamhetens
skyldighet att se till att användaren gör
rätt, säger Håkan.

- Vårt arbetssätt innebär att du som
användare kan få hjälp att skapa ett automatiserat f löde i din portal eller på din
desktop utan några fysiska installationer.
Inom loppet av några minuter kan allt
vara löst istället för efter f lera veckors
väntetid för en manuell installation.

AceIQ:s lösning bidrar även till Employee
branding. I dagens hårda konkurrens
om kompetensen gäller det att kunna
attrahera medarbetare. Vill någon ha en
Mac så har företagen inte råd att säga nej
om det är en kompetens som de verkligen
behöver.

Lösningen kan presenteras som portal,
digital desktop eller digital arbetsyta.
Användarna loggar in med sin mobiltelefon genom att scanna en QR-kod och
får då tillgång till sin virtuella maskin
med alla system i ett enda gränssnitt.
Detta gör att man kan göra saker mer
aktivitetsbaserat eftersom man slipper gå
in i olika system eller webbapplikationer.
Oavsett vilken klient man har kan man
genom portalen få access till system som
normalt kräver tunga maskiner. Det enda
som krävs är en tunn klient kopplad till
skärmarna. Man kan mitt i en session
gå och sätta sig vid en annan skärm och

– Vilken dator man vill ha som arbetsredskap ska självklart inte vara en
showstopper, det är ett väldigt ålderstiget
sätt att se på rekrytering. Vi måste åstadkomma den här förändringen inom IT
och IT-infrastruktur för att skapa framtidens arbetsplats. Framtidens arbetsplats
är enkel och f lexibel och medarbetarna
har möjlighet att göra det de faktiskt är
anställda för. avslutar Håkan.
Skribent: Anna Bjärenäs
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Framtidens arbetsplats
finns inom life science
Vill du vara med och lösa framtidens hälsoutmaningar och jobba i en internationell miljö med lysande
karriärmöjligheter? I så fall är life science i Öresundsregionen ett utmärkt val av framtida arbetsplats.

L

ife Science industrin är en av våra mest produktiva
sektorer, med ett högt förädlingsvärde och kunskapsintensiva arbetsplatser. Branschen genererar
stora värden genom skatteintäkter och jobb och i
Öresundsregionen finns nordens största life science-kluster. Majoriteten av arbetsplatserna finns
på den danska sidan, men under de senaste åren har behoven av
kompetens ökat även i Sydsverige, inte minst i bolagen kopplade
till de skånska innovationsmiljöerna. Branschorganisationen
Medicon Valley Alliance (MVA) har varit drivande i att samla
krafterna på tvärs över nationsgränsen.
– Vi vill slå ett slag för life science och särskilt Öresundsregionen som en utmärkt plats att göra sin karriär på. De senaste
15 åren har vi sett en väldigt positiv utveckling och det finns ett
stort behov av välutbildad arbetskraft i regionen, säger Petter
Hartman, VD för MVA.
Tillgången på personal är en ödesfråga för svensk life science.
Sektorn kännetecknas av kunskapsintensiva bolag och efterfrågan
på arbetskraft med hög utbildningsnivå är därför stor.
- Dansk life science domineras av stora globala läkemedelsjättar
med Novo Nordisk, H. Lundbeck, Ferring och LEO Pharma i
spetsen. Men nu kraftsamlar svensk life science och i Öresundsregionen finns möjligheter att samverka mellan länderna för att
erbjuda attraktiva karriärmöjligheter och attrahera den personal
vi behöver för att stärka branschen. Fler inom akademin behöver
få upp ögonen för karriärvägar utanför universitetens väggar och
bli en del av den framgångsresa vi har framför oss, menar Petter.

”

”
P

Vi vill slå ett slag för
life science och särskilt
Öresundsregionen som
en utmärkt plats att
göra sin karriär på. De
senaste 15 åren har vi
sett en väldigt positiv
utveckling och det
finns ett stort behov av
välutbildad arbetskraft
i regionen, säger Petter
Hartman, VD för MVA.

Det finns en stark politisk vilja att stärka svensk life science
och i den nyligen antagna nationella life science strategin pekas kompetensförsörjning och det livslånga lärandet ut som en
nyckelfaktor. På MVA drivs nu antal initiativ tillsammans med
universitet och företag för att stärka sektorn ytterligare.
- Tillsammans med våra medlemmar jobbar vi för att öka
regionens attraktivitet gentemot framtidens arbetskraft – allt
ifrån mentorprogram, till att stödja studentnätverk och liknande. Därtill driver vi på MVA ett EU-finansierat projekt där vi
etablerat ett kompetensråd som ska fungera som ett långsiktigt
forum för branschföreträdare (universitet, regioner, myndigheter, bolag, fackföreningar och intresseorganisationer) där vi
kan diskutera åtgärder och vad som behöver göras för att säkra
kompetensförsörjningen i den skånska life science industrin. Vi
presenterar också löpande analyser kring hur arbetskraftsbehoven ser ut idag och framöver och vid halvårsskiftet år kommer
vi att tillsammans med Øresundsinstituttet presentera en ny
rapport kring de skånska life science bolagens kompetensbehov,
kompetensbrist och vad som behöver göras för att säkra att vi
kan bygga vidare på vår position som Nordens centrum för välutbildad arbetskraft inom life science. Detta är en förutsättning
för att på sikt utvecklas som inte bara Nordens, utan även en av
Europas mest konkurrenskraftiga och vitala regioner för talanger,
investeringar och innovationer inom life science, säger Petter.
Life science sektorn är en bransch som historiskt klarat sig bra
även i tider av kris. Under finanskrisen 2008 var exempelvis life
science den enda industrin i Danmark som växte.
- När vi nu har en hälsokris som mycket väl kan mynna ut
i en finansiell kris är det intressant att vara i en bransch som
sitter på nyckeln till lösningen. Vill man vara med och lösa

framtidens hälsoutmaningar och samtidigt bidra
till samhällsekonomin är life science industrin en
väldigt bra plats att vara på, säger Petter.
Den som letar efter framtidens arbetsplats gör helt
rätt i att intressera sig närmare för just Öresundsregionen. Här finns unika karriärmöjligheter och
en arbetsmarknad som spänner över två länder.
- Kombinationen av starka innovationsmiljöer
i Lund och Malmö och de stora globala bolagen
i Danmark, samt möjligheten att bo, studera och
arbeta på båda sidor av Öresund gör det möjligt
att bygga ett CV som gör dig attraktiv på marknaden. Det är en stor konkurrensfördel att kunna
erbjuda karriärvägar i två länder där kompetensen
rör sig fritt, något som stärker den svenska life
science-industrin och därmed också den svenska
ekonomin, avslutar Petter.
Skribent: Anna Bjärenäs

Medicon Valley Alliance, MVA,
MVA är en intresseorganisation som arbetar
för att stärka svensk och dansk life science
med utgångspunkt i Öresundsregionen. MVA
finansieras genom sina 250 medlemmar som
utgörs av life science bolag, universitet och
offentliga institutioner. Öresundsregionens life
science kluster Medicon Valley har under det
senaste decenniet stärkt sin position och har
Nordens högsta koncentration av välutbildad
arbetskraft med 45000 anställda i den privata
life science industrin.
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Enkelt, effektivt och enhetligt
med Officemallar i molnet
Alla företag behöver mallar, något som ofta saknas och måste uppfinnas av medbetarna.
Med Office Key mallsystem kan företag kommunicera sin grafiska profil på ett enhetligt sätt och som bonus blir det
roligt att jobba med dokumentproduktion!

S

åväl intern som extern kommunikation kräver mallar.
Företag i alla storlekar har
behov av att kunna kommunicera på ett enhetligt sätt,
och förenkla det dagliga arbetet för medarbetarna.

För att medarbetarna ska slippa uppfinna
hjulet varje gång en mall behövs, ofta med
spretigt resultat, behövs ett mallsystem
som går längre än traditionella lösningar.
Avsaknaden av nämnda system leder ofta
till frustrerade medarbetare som behöver
lägga onödigt mycket tid på att skapa egna
mallar från scratch, att gamla, utdaterade
mallar med felaktiga uppgifter används,.
- Office Key är ett mallsystem med syftet att företaget ska få ut sin grafiska profil
och sina budskap. Vi har alltid haft fokus
på medarbetarna och att faktiskt få dem
att använda mallarna. Vi är noga med att
våra lösningar i första hand ska förenkla
för användarna. Office Key är lika mycket
en satsning på företagets medarbetare
som en satsning på dess grafiska profil.
Det ska vara kul att jobba med dokumentproduktion, säger Yvonne Everett
Greve, VD på IntraKey AB.
Med stöd av mallsystemet Office Key,
intelligenta dokumentmallar och automatiska e-postsignaturer, effektiviserar IntraKey kundernas dokumentproduktion
och förenklar att arbeta i Microsoft 365.
I Office Key överförs kundens grafiska
profil till Office. Rubriknivåer, teckensnitt och färger läggs in och sedan sparas alla mallar på ett och samma ställe, i
mallväljaren. Basdata som adresser och
andra företagsuppgifter finns i en masterversion och ändras automatiskt på alla
mallar enligt denna. Det finns inga gamla
mallar att råka ta fel på, bara den senaste
versionen finns tillgänglig.
Tack vare den smarta mallmotorn kan
IntraKeys kunder dessutom erbjuda sina
anställda mallar med innehåll, dvs i stort
sett färdiga dokument, utan att den administrativa bördan ökar nämnvärt. Detta
gör att man även arbetar på ett enhetligt
sätt.
Många kunder har varit med sedan starten 1998 och omfattar organisationer med
allt från 25 till 10 000 anställda inom offentlig och privat sektor. Gemensamt för
kunderna är att de sätter stort värde på
dokument och sin grafiska profil samt
att den kommuniceras rätt.

Rebecca Everett,Vice VD på
Intrakey AB

- Vi är en viktig resurs när företag gör
olika förändringar som snabbt och enkelt
ska slå igenom – som organisatoriska förändringar, ny IT plattform och ny grafisk
profil. Jag tycker att det är mäktigt att vi
är ett företag med lång erfarenhet av Office-paketet och utbildning och att vi har
en produkt som har utvecklats och växt
med våra kunder och efter deras behov.
Att vi har många kunder som har varit
med oss från start är i sig ett bevis på att
vi hållit produkten uppdaterad och relevant, säger Rebecca Everett på IntraKey.

Yvonne Everett Greve,
VD på IntraKey AB

Historiskt sett har kunderna ofta varit
stora och komplexa med många medarbetare och arbetsplatser. Nu lanseras Office Key Online som molnbaserad tjänst,
vilket öppnar även för mindre företag att
satsa på ett mallsystem.
- Med Office Key Online som är vårt
molnbaserade mallsystem kan vi nu även
rikta oss till mindre kunder, då det inte
innebär en lika stor investering och insats
att komma igång. För alla våra kunder
innebär Office Key Online en helhets-

lösning som underlättar förvaltningen
av företagets mallar och förenklar för
medarbetarna.
- Med Office Key Online kan användare
arbeta var de vill. Det finns inget behov
av VPN eller IT-insatser. Dokumentproduktion blir enkelt, effektivt och enhetligt
för alla typer av organisationer, avslutar
Rebecca.
Skribent: Anna Bjärenäs

Kontakta Rebecca för mer info!
info@intrakey.se | 08-626 97 10
Se filmer, läs om funktioner och teknisk
lösning på www.intrakey.se/merinfo
Bild: I mallväljaren finns mallar från
alla Office-program och PDF-blanketter.
Här visas både allmänna mallar och
mallar för din arbetsplats eller process.
Med Office Key Online kan användare
arbeta var de vill. Det finns inget behov
av VPN eller IT-insatser.
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Perfekt Wi-Fi inte
längre en utopi

Att Wi-Fi i hemmet inte alltid är så snabbt överallt som man önskar är något som många privatpersoner erfar, och det är
svårt att veta vem som ska hjälpa till att lösa det. Lösningen på detta går nu att få direkt genom operatörerna.
Bakom den tekniska lösningen står ett svenskt uppstickarbolag, Seliro.

R

ådande situation har fått
företag att uppmana sina
medarbetare att jobba
hemifrån. Många har då
upptäckt begränsningarna med sitt WiFi, särskilt
ifall man är flera som har videokonferens,
videolektioner, spelar nätverksspel eller
kollar på film online samtidigt. I verkligheten går det många gånger bara att
ha ett bra videosamtal ifall man sitter i
samma rum som WiFi-routern.
Techbolaget Seliro gör mjukvara för hemnätverk och har som affärsidé att förse
internetoperatörer med lösningar som
gör att deras kunder får full effekt av sin
bredbandsanslutning. I praktiken innebär
det en säker, stabil och snabb WiFi-anslutning oavsett var man är i hemmet
samtidigt som har snabb och relevant
support när man behöver. Något som
länge har varit endast en utopi.
Seliro utvecklar mjukvara dels för vanliga
WiFi-routers och extenders (förlängare)
för hemmet, men vad som växer kraftigt nu är efterfrågan på deras mjukvara
för så kallade meshade WiFi-nätverk
för hemmet. Meshade WiFi-nätverk
innehåller intelligens som förutom full
täckning distribuerar kapaciteten mellan
uppkopplade enheter och blockar bort
störningar.
-Vi ser att det finns ett stort behov
av mesh WiFi, och att rådande situation
accelererat detta. Konsumenter betalar
mycket för en snabb internetanslutning
men ändå kan man inte använda det var
man vill. Dessutom hackar videomötet för
att någon annan kollar på film eller spelar
online. Det är klart att de blir frustrerade
säger Seliro’s VD Kajsa Arvidsson.
Även i detaljhandeln finns det mesh system, men då är risken stor att man köper
mycket mer än man behöver, och det blir
svårt att få hjälp och support.
-Seliro är en avknoppning från Tilgin,
som under många år sålt och utvecklat
WiFi-routrar med stilren skandinavisk
design och högsta kvalitet för internetoperatörernas kunder. Seliro grundades från insikten att vår expertis inom

Kajsa Arvidsson
VD Seliro
WiFi- och det uppkopplade hemmets
mjukvara kunde komma fler tillgodo
genom att erbjuda den separat. Vi jobbar idag med stora routertillverkare och
skapar tillsammans lösningar för lokala
och globala operatörer som vill kunna
köpa olika sorters hårdvara för det uppkopplade hemmet men ha en enhetlig
mjukvara för sitt erbjudande. Samtidigt
levererar vi samma mjukvara till Tilgin,
berättar Kajsa.
Tilgins WiFi-routrar finns i många hem
och där spelar den framtidssäkrade mjukvaran en viktig roll då operatören oftast
genom en mjukvaruuppdatering kan uppgradera den till en mesh-router. Sedan
räcker det många gånger att som slutkund
köpa till en Tilgin mesh-extender för att
få ett intelligent, självoptimerande WiFi
överallt i hemmet. Först ut i Sverige med
denna tjänst är Tilgins kund A3.
Förutom mjukvara som optimerar kundens WiFi har Seliro även managementmjukvara, Maestro, med vilken operatörerna kan gå in och felsöka hos kunderna
och hitta det verkliga problemet.
- Vi levererar mjukvara för management av operatörens hela installerade bas
av WiFi-routrar. Wifi-routrarna behöver
inte ha mjukvara från oss, utan bara stödja vanliga standarder, för att Maestro ska
kunna hantera dem. En operatör med till
exempel en miljon installerade Wi-Firoutrar kan med hjälp av vår mjukvara
Maestro hela tiden se hur hela nätet mår,
uppgradera hela nätet på en gång, men
även använda samma Maestro i kundsupporten. Konsumenterna kan snabbt
och relevant får den hjälp de behöver,
eftersom kundtjänsten har möjlighet att

direkt se hela kundens WiFi och allt som
är anslutet och sedan hitta det verkliga
problemet, berättar Kajsa
- Folk köper smarta prylar i handeln
och så funkar de inte i hemma-nätet,
till exempel för att de är för krångliga
att koppla in. Vi löser detta genom att
i vår mjukvara finns en öppen miljö så
att operatörerna lätt kan integrera nya
IOT-lösningar direkt i routern. Skulle
du behöva hjälp med ditt Smarta Hem så
ringer du bara din kundtjänst hos bredbandsoperatören som nu är redo att ge
snabb och effektiv hjälp. De kan ju se ditt
WiFi inklusive alla anslutna prylar och
de tjänster du har, berättar Kajsa.
Inte bara att det smarta hemmet har bra
uppkoppling är viktigt. Säkerheten är också mycket viktigt när man kopplar upp sitt
hem. Här samarbetar Seliro bland annat
med brittiska Black Dice för att skydda
hemmet från cyberattacker och samtidigt se till att barn endast har tillgång
till lämpligt innehåll online.
Seliro har en helhetssyn på vad man
förväntar sig som slutkonsument och
hur man som bredbandsoperatör får
ett vinnande leveranskoncept mot sina
slutkunder. Efterfrågan på produkterna
växer och Seliro expanderar. Medarbetarna är allt från nyutexaminerade till
seniora och flertalet stora religioner och
nationaliteter finns representerade. Det
finns en balans mellan kvinnor och män
och kvinnor finns såväl i ledningen, som
inom utveckling, ekonomi, sälj och test.
- Den som har stora ambitioner och vill
göra ett jobb som märks, ska söka sig till
oss. Man behöver dock gilla att hjälpa till

där det behövs och ta egna initiativ. Det
man får är en kundfokuserad, innovativ
och internationell miljö där vi pratar engelska hela dagarna. Ett mindre bolag har
större flexibilitet och beslut går mycket
snabbare hos oss än i ett stort företag
vilket gör att vi kan vara innovativa i vårt
arbetssätt, säger Kajsa.
Möjligheterna ser goda ut även för framtida lösningar från Seliro. Studier i flera
marknader visar på ett starkt ökat intresse
att jobba mer hemifrån. Skälen är många,
till exempel hälsa, kostnad, logistik och
miljön. En studie gjord av Kekst CNC
under april i visar ett stort ökat intresse
av att jobba hemifrån även efter Covid-19
lockdown, och i en uppföljande studie de
just presenterat säger mer än var fjärde
svensk kontorsanställd att de vill/vill ha
flexibiliteten, att jobba hemifrån. I Frankrike är den siffran nästan var tredje och
i UK hela 40%.
- Vem ska säkerställa att det funkar med
videomöten i hemmen? Är det medarbetaren eller arbetsgivaren? Och vad behövs
i en föränderlig värld? Vi funderar redan
på hur vi i framtiden ska kunna skapa nya
erbjudande som stöder detta till gagn för
marknaden, avslutar Kajsa.
Skribent: Anna Bjärenäs
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Besök sommarens
godaste utflyktsmål

Foto: Jim Lawyer

Sigtuna bjuder på mycket roligt och sevärt. Mitt i stan, på Stora Gatan 35, hittar besökare från när och fjärran en bit
delikat historia – Augusta Jansson´s Karamellfabrik och Mamsellen´s Skafferi & Kök. Sommarens godaste utflyktsmål!

I

vegansk och sockerfri choklad och klassiska
havrebollar. Och karameller från Gränna,
Fagerström´s m.fl som tillverkar karameller
enligt gammal tradition, säger Maria.

och omkring mysiga Sigtuna finns
mycket att se och göra för alla som
vill ut på en lagom lång sommarutflykt. Sigtuna är världens runstenstätaste plats och Sveriges första
stad. Runt omkring finns gott om
naturreservat, vandringsleder och cykelvägar
och Mälarens stränder lockar med härliga
bad. Vill man uppleva äventyr finns mängder av sporter som golf och padel eller vattensporter som wakeboarding och segling.
Historiskt intresserade kan roa sig med att
besöka kyrkor, ruiner, slott och torparbyar.
Sigtuna har en tusenårig historia som handelsstad och har Sveriges första gågata. Småskalighet präglar handeln än idag och en
gammal och historiefylld stadskärna delar
plats med mysiga små butiker av alla de slag.
Det är i den här pittoreska miljön alla som
älskar delikatesser och vill drömma sig tillbaka till barndomens karameller och konfektyr,
eller smaka högklassig belgisk choklad, hittar
sitt favoritutflyktsmål i sommar: Augusta
Jansson´s Karamellfabrik och Mamsellen´s
Skafferi & Kök.
Att komma in till Augusta Jansson är som att
färdas tillbaka i tiden, till en karamellbutik
för hundra år sedan. Här säljs noga utvalda
gammaldags karameller och konfektyr och
recepten som används för chokladdelikatesserna kommer från Augusta Jansson, som
redan 1882 hade både tillverkning och butiker på Östermalm. Redan på den tiden
gjorde hon alla produkter av finaste belgisk
choklad, en tradition som fortgått till dags
dato. I samma lokal finns sedan början på
året också Mamsellen´s Skafferi & Kök. Här
trängs charkuterier från utvalda småskaliga

Foto: Jim Lawyer

I Mamsellens Skafferi och Kök säljs högkvalitativa produkter, som till exempel Underåkers charkdelikatesser, Gustaf´s korv och
skinka, 36-månaders parmesan och även
den finaste delen av parmesanen, hjärtat.
- Vi säljer också knäckebröd från Stora Skedvi i Dalarna, tunnbröd från Rälta,
kryddor, balsamico-vinäger och gotländska
produkter som salmbärssylt och ramslöksdressing, de senare populära bland Stockholmarna som på grund av reserestriktionerna
inte kommer att kunna åka till sina sommarställen på Gotland i sommar, säger Maria.

Foto: Jim Lawyer

producenter runtom i landet med lång-lagrade italienska ostar, delikatessmarmelader
och annat högintressant för selektiva läckergommar.
Bakom succéinrättningen står Maria Collin
som, efter många år på Destinationsbolaget,
2017 bestämde sig för att lämna tryggheten
och starta eget. Tanken på att bli karamellbutiksinnehavare hade aldrig slagit henne, det
var som så många gånger en lycklig slump
som gjorde att hon fick nys om en ledig lokal
mitt på Stora Gatan.
- Jag gick dit och hörde mig för om villkor och bestämde mig på stående fot att
jag skulle ha lokalen. Butiksägaren undrade
vad jag skulle driva för verksamhet och i
den stunden hörde jag mig själv säga att jag

skulle öppna en gammaldags choklad- och
karamellfabrik på Stora gatan. Det var mer
än vad jag själv visste! Jag gick hem och
berättade nyheten för min man och kände
själv att magkänslan var positiv och att jag
verkligen trodde på idén, berättar Maria
entusiastiskt.
Efter att ha helrenoverat och inrett efter eget
huvud drog verksamheten igång och blev genast en succé. Maria själv hade en begränsad
kunskap om choklad och karameller och fick
lära sig mycket av sin kontakt i branschen,
Augusta Jansson´s Karamellfabrik.
- Det ska vara rena produkter utan en
massa tillsatser. De populära godsaker vi
säljer mest av är Augusta Jansson´s klassiska
kokosboll ”skumraketen”, isländsk lakrits,

Nya tider kräver nya lösningar. För de som
inte har möjlighet att ta sig till butiken går
det även att beställa via hemsidan. Tillsammans har Karamellfabriken och Delikatessen både förrätt,varmrätt och efterrätt i sitt
koncept. Varmt välkomna till oss i Sigtuna!
Skribent: Anna Bjärenäs
www.augustajanssons.se
www.facebook.com/augustajanssonssigtuna
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Ett holistiskt perspektiv
på framtidens arbetsplats
Framtidens arbetsplats omfattar mer än bara kontoret. Det handlar om kontext, community, om identitet och att
attrahera medarbetare genom att tala till deras olika behov. Framtidens arbetsplats handlar om stadsutveckling.

D

möten. Även hållbarhet, samhällsengagemang och samverkan är nyckelfaktorer
i skapandet av framtidens arbetsplats.

et räcker inte längre
för fastighetsägare att
tillhandahålla funktionella lokaler. Vad
framtidens arbetsplats
bör vara hänger intimt
ihop med vad en attraktiv och hållbar stad
är. Klövern, som äger, utvecklar och förvaltar fastigheter ämnade för såväl kontor
som bostäder och handelslokaler, har gått
från att vara fastighetsägare till att bli en
visionär, komplett, kompetent och långsiktig stadsutvecklare.

- Vår utveckling behöver vara hållbar
både miljömässigt, socialt och ekonomiskt, vilket ställer höga krav på bl.a.
flexibilitet i byggnation, innehåll och
kontraktsvillkor. Att jobba med samhällsengagemang, communities och att
fånga upp hyresgästers initiativ blir en
viktigt del för framtiden, säger Siggela.
En trend som går att urskilja är att ta hälsa
och välmående ett steg längre.. Arbetsplatsen behöver inte vara en plats där vi
gör av med all energi, den skulle också
kunna vara en flexibel plats som erbjuder
möjligheter att ladda batterierna. Man ska
kunna arbeta i grupp, avskilt, ha kreativa
möten, få en energiboost, det behövs stor
flexibilitet i vilken kontext man kan sätta
sig för att utföra en specifik arbetsuppgift.

- Framtidens arbetsplats är en del av
stadsutvecklingen. Vi fokuserar på de
platser där vi kan få ett helhetsgrepp om
platsens identitet och själ och där bygga
hållbara stadsmiljöer, säger Siggela Möller, Affärsenhetschef Stockholm Södra
på Klövern.
Klövern är en viktig partner åt kommuner, fastighetsägare och intressentgrupper i ett flertal större stadsutvecklingsprojekt runtom i landet. Söderstaden
är ett utmärkt exempel på detta. Här
arbetar Klövern aktivt med att utveckla
befintligt bestånd, Globenområdet och
framtidens arbetsplatser, men framför
allt hela Söderstaden som stadsdel till
ett hållbart samhälle. Stadsbyggnadsprojektet i Söderstaden handlar om att länka
samman Söderförort med Årsta, Hammarby Sjöstad och Skanstull. Det ska bli
en tät, urban stadsmiljö med möjlighet
att promenera sömlöst till Söderstaden
från Södermalm.
- Vi vill bidra till att utveckla en hållbar
och attraktiv stad utifrån ett holistiskt
perspektiv där vi fokuserar på helheten
i första hand och fastigheterna i andra
hand. Även om vår kärnverksamhet är arbetsplatser, bostäder och stadsberikande
handel, upplevelser, mat och kultur, behöver en attraktiv stadsdel också innehålla
t.ex. social service, skolor, idrottsplatser
och rekreation. Det är i denna helhetskontext vi skapar framtidens arbetsplats,
säger Siggela.
Söderstaden länkas till omkringliggande
områden och består av Globenområdet,
som är Nordens största evenemangsområde, med fokus på evenemang i världsklass,
aktiviteter, ett starkt arbetsplatskluster
samt handel och service, Slakthusområdet
med sin industriella karaktär med fokus
på mat, kultur, event och Gullmarsplan
som starkt kommunikationsnav med större nyproduktionsinslag. Dessa kommer
tillsammans att bilda en ny dynamisk och
levande stadsdel med många delkaraktärer inom samma område. Klövern äger

- Aktivitetsbaserade arbetsplatser har
ofta endast mynnat ut i att ingen har en
egen plats. Men snarare handlar det om
att skapa en bredd av olika miljöer för
olika aktiviteter. Varje hyresgäst behöver
inte ha allt i sin lokal, vi ser fördelar med
större gemensamma ytor där gränserna
blir mer flytande mellan företagen och
som uppmuntrar till nya möten. Det är
också värdefullt att med trygg och smidig
access knyta urbana miljöer till kvalitativa
rekreationsmiljöer.
Vi tittar på vad vi har i omgivningarna
och utvecklar fastigheterna för att stödja det mänskliga behovet av flexibilitet,
avslutar Siggela.
Skribent: Anna Bjärenäs

kontorsfastigheterna i evenemangsområdet och målsättningen är att utveckla både dessa och miljöerna omkring,
samt utveckling i övriga delområden i
Söderstaden.
- Vi jobbar alltid utifrån helhetsperspektivet, områdenas olika karaktärer,
roll i stadsväven, innehåll, länkningar
till varandra och relationen däremellan,
berättar Siggela.
Klövern arbetar med dessa stora stadsutvecklingsprojekt och planerar och realiserar samtidigt framtidens arbetsplatser.
- Framtidens arbetsplats handlar främst
om hur vi jobbar och då måste vi ha en

miljö som stödjer det. Vi har valt vissa nyckelfrågor att fokusera på. Du kan
bygga ett kontor med välfungerande arbetsplatser i de flesta byggnader, men i
vilken miljö byggnaden befinner sig påverkar starkt vår upplevelse, därför blir
platsutvecklingen så otroligt viktig. Vi har
ett engagemang som sträcker sig utanför
våra fastigheter. Det är viktigt att tillvarata respektive plats unika förutsättningar
och själ, menar Siggela.
Som trendspaning framåt ser hon att förhållandet till arbetsuppgifter och arbetsplats fortsätter att bli mer flytande. Många
är kanske inte anställda på samma sätt
utan jobbar i nätverk eller communities.
Då handlar det om att skapa arenor för

Fastighetsbolaget med närhet och
engagemang

OM KLÖVERN

Klövern är ett börsnoterat
fastighetsbolag som med närhet
och engagemang erbjuder
attraktiva lokaler och aktivt
bidrar till stadsutvecklingen i
tillväxtregioner. Bolagets vision
är att skapa attraktiva och
hållbara miljöer för framtidens
företag, individer och samhälle.
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Världsledande inom AI
för en bättre värld

Det svenska bolaget Unibap har utvecklat artificiella operatörer och rymdappar för att skapa mer hållbar industriell produktion och
rymdfart. Nu växer bolaget och söker fler talanger som vågar tänka nytt för en bättre värld.

U

nibap grundades 2013
av forskare med kompletterande expertis.
Idén var att kombinera disciplinerna AI,
robotik, rymdsystem
och tillförlitlig datorteknik för att utveckla framtidens intelligenta automation både på jorden och i rymden. Det
innovativa företaget utvecklar idag nya
sätt att förbättra arbetsmiljön inom industrin och revolutionera datortekniken
i satelliter med AI.
-Vår vision är att med världsledande
AI- och automationslösningar verka för
en effektivare och mer hållbar industri
och rymdfart, och därigenom en bättre och mer hållbar värld. Genom att vi
utvecklar artificiella operatörer som tar
över smutsiga, monotona och farliga arbetsuppgifter inom industrin kan vi på
ett konkret sätt bidra till ett mer håll-

Lena W Jansson,
Talang-och Kommunikationschef
på Unibap.

bart arbetsliv. På rymdområdet arbetar
vi med branschens största aktörer NASA
och ESA för att utveckla helt nya sätt att
göra satelliter mer effektiva, säger Lena W
Jansson, Talang- och Kommunikationschef på Unibap.
Unibap utvecklar en ny IT-infrastruktur
i rymden där satelliter enkelt kan uppdateras med nya funktioner.
-Lika enkelt som vi kan ladda ned nya
appar för vår telefon fungerar vår plattform SpaceCloud för satelliter. Normalt
skickas en satellit upp med en uppsättning funktioner, så som till exempel att
studera vädret. För att uppdatera satelliten behöver den sedan tas ned på jorden igen. Med SpaceCloud kan vi istället
ladda in en ny app i satelliten. Det här
är en revolution för rymden, där varje
satellit blir smartare och efterhand kan
byggas på med nya funktioner. Alla de
här rymdapparna har dessutom viktiga
funktioner för oss på jorden så som att
upptäcka vulkanutbrott eller andra naturkatastrofer, optimera jordbruk och
undvika missväxt, säger Lena.
Unibap är sedan 2017 börsnoterade på
Nasdaq First North Growth Market och
ses idag som ett av Sveriges mest intressanta bolag inom AI och intelligent automation. Företaget har idag 25 medarbetare fördelade på kontoren i Uppsala
och Västerås. Lena förklarar att mångfald
redan från starten varit en viktig prioritering. Medarbetarna består idag av fem

nationaliteter, 30 procent kvinnor, där
dessutom 50 procent av ledningen består
av kvinnor.
-Vi vill vara en mötesplats för talanger.
Och det är inte bara något vi säger, utan
det är avgörande för vår innovation och
tillväxt. Alla som kommer till oss hjälper
till att skapa bolaget. Vi tror på styrkan i
det multidisciplinära, där vi kompletterar varandra och där vi alla har en viktig
funktion oavsett om vi har tyngdpunkt i
beteendevetenskap, kommunikation eller
AI. Vi har även ett samarbete med Brainpool som är en organisation för särskilt
begåvade barn och unga. De ger oss andra perspektiv och utmanar oss att hela
tiden tänka innovativt och på nya sätt.
Vår verksamhet handlar om ett ständigt
lärande. Det krävs för att kunna leda teknikutvecklingen inom AI och machine
learning, säger Lena.
Att i samma bolag arbeta med teknologi
och automation för både rymd och industri gör Unibap unikt.
-Vi kan ta erfarenheter från rymdområdet och tillämpa inom industrin och
tvärtom. För våra medarbetare är det här
intellektuellt utmanande, där vi tillsammans hela tiden uppmuntrar till att våga
pröva nya sätt. För oss är delaktighet och
att arbeta tillsammans grunden i allt det
vi gör. Vi vill beskriva det som att vi är en
rund organisation, där vi är ett team av
kompetenser som tillsammans levererar
mot våra kunder. Alla uppmuntras att ta

initiativ och pröva nya tankar.”, berättar
Lena.
Framtidsmöjligheterna för den som arbetar på Unibap är goda. Bland företagets kunder märks vid sidan av svenska
globala industriföretag även Europeiska
rymdstyrelsen (ESA), NASA och flera
internationella rymdföretag.
- Hos oss får man verkligen utveckla sin kompetens, vi behöver talanger
till både R&D, innovationsprojekt och
kundprojekt. För att trivas här ska du
gilla förändring, trivas av att arbeta i ett
växande bolag och hela tiden vilja lära dig
nytt. Vi tror mycket på kombinationen av
kreativitet , ordning och reda och att ha
kul på jobbet. Vi gör mycket tillsammans,
har spelkvällar, satsar mycket på friskvård
och har ett även ett eget husband, ”Bap
street boys” berättar Lena.
Unibap har de senaste åren fått mycket publicitet och ett flertal utmärkelser.
Unibap blev nyligen utsedd som ett av
nordens 14 framtidsbolagen, har fått pris
för bästa notering, finalist på Ny Tekniks
33-lista och har fått pris för sitt arbete
med Brainpool.

Läs mer om Unibap här:
www.unibap.com
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Rätt person på rätt plats
i framtidsbranscher

Att hitta rätt nyckelpersoner för att utveckla verksamheten kan många gånger vara en utmaning. Agardh Consulting är experter på
rekrytering och search inom Life Science, Med tech och IT med en av få certifierade rekryteringskonsulter i Sverige.

L

ife Science, MedTech och
IT är alla tillväxtbranscher
med ett ständigt behov av
ny kompetens. Att hitta
rätt kandidater och lyckas
attrahera dem för att slutligen anställa just de kompetenser man
behöver är ett tidskrävande och många
gånger tufft jobb. Därför väljer många
företag att låta rekryteringskonsulter
sköta processen.
Fotograf: Hivan Arvizu

- Vi genomför hela rekryteringsprocessen som inleds med att ta fram
en arbetsanalys och göra en gedigen
marknadskartläggning, search, urval,
kompetensbaserade intervjuer, testning, referenstagning och presentation
av kvalificerade kandidater, berättar
Pernilla Agardh, grundare och VD för
Agardh Consulting.
Pernilla har sedan 1997 ett förflutet
inom läkemedelsbranschen, efter ekonomistudier i Lund. Som produktchef
och sedermera marknadschef på stora
generikabolag fick hon djup inblick i
läkemedelsbranschen. Spännande att
vara med om var t ex avregleringen av
Apoteket 2011 som innebar helt nya
möjligheter att verka i läkemedelsindustrin, exempelvis att företagen även fick
sälja sina produkt i dagligvaruhandeln.
Efter 20 år i branschen kände Pernilla
att hon var redo för nya utmaningar
och att hennes gedigna erfarenhet tillsammans med studier i psykologi var
en bra kombination för att starta eget
företag inom search och rekrytering.
– Det knöt an till marknadsföring
och organisation som jag läst tidigare.
Möjligheten att driva eget företag inom
rekrytering under en paraplyorganisation inom Life Science gjorde att jag
startade mitt bolag Agardh Consulting.
Under tiden vidareutbildade jag mig och
tog certifikat för att kunna genomföra
och återkoppla tester som mäter person-

lighet, färdighet (numeriska, logiska och
induktiva) och motivation. Nu driver jag
sedan några år tillbaka mitt bolag helt
fristående och sitter sedan förra året i
den nya byggnaden Spark på Medicon
Village i Lund, berättar Pernilla.
Medicon Village är en hubb för bolag
med olika inriktning, främst Life Science, men även andra branscher. Pernilla lovordar hubben som hon tycker
har fantastisk energi, interaktion och ett
enastående nätverk.

Pernilla Agardh,
grundare och VD för
Agardh Consulting.

Pernilla Agardh är en av endast åtta rekryterare i Sverige som är certifierad
rekryterare. Certifieringen omfattar hela
rekryteringsprocessen inklusive bedömningskriterier och aktuell lagstiftning
inom området. Det är via det globalt
ledande kvalitetssäkringsföretaget DNV
GL (Det Norske Veritas) man som rekryterare utbildas och examineras och
sedan får ett certifikat som är giltigt i

5 år. Certifieringen är en anledning att
många företag väljer att anlita Agardh
Consulting. Service, personlig och
skräddarsydd hjälp i anställnings- och
uppsägningsprocesser, en personlig kontakt och engagerad rekryterare som gör
allt för att alla parter ska bli nöjda, såväl
kandidaten som kunden, är andra tungt
vägande skäl.
Typiska kunder är medelstora företag
med trygg omsättning, väletablerade
inom livsmedel, medicinteknik och läkemedel. Men det mest spännande är att
få komma in från start, berättar Pernilla.
- I nyetablerade bolag är det roligt att
få vara med och bygga upp organisationen. Att vara med på den resan och vara
ett bollplank, med problemlösning och
där det finns utrymme för flexibilitet
i rollerna, det är det mest spännande.
Pernilla ser med tillförsikt på framtiden.
Agardh Consulting har redan flera event

planerade i höst.
- Det blir nätverksträffar där vi kommer att bjuda in bolag och där man kan
utbyta tankar och erfarenheter och bidra
med ny kunskap, och där vi bjuder in
föreläsare inom HR.
Till kongressen The Future of Swedish &
Danish Life Science i september kommer
forskare och bolag i branschen och där
ställer vi ut, avslöjar hon.
Via Medicon Village hoppas Pernilla
också att man kommer att kunna vara
med på kommande Business Academy
möten och presentera sin verksamhet
för bolagen som sitter i huset. Utöver
det finns också nya framtida samarbeten
planerade. //Skribent: Anna Bjärenäs
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Global flexibilitet
framtidens melodi

Att världen blir mer och mer digital är ingen nyhet. Framtidens arbetsplats går åt samma håll
och med skräddarsydda molnlösningar baserade på redan befintliga plattformar blir det både
effektivt och prisvärt att digitalisera affärsprocesserna.

O

m man ska digitalisera sina affärsprocesser
eller inte är inte längre
en frågeställning, nu
fokuserar många företag snarare på hur, när
och till vilket pris detta kan ske. Det ska
inte behöva vara krångligt och dyrt att
digitalisera, när utvecklingen kommit så
långt att det redan finns utomordentliga plattformar att bygga på och anpassa utifrån. På Cloudmill, en partner till
Microsoft med fokus på affärssystemet
Dynamics, har man tagit plattformstänket
ännu längre och skapar digitala kundprocesser baserade på anpassningar av
färdiga byggblock. Anpassningarna återanvänds sedan ofta, så att fler kan dra
nytta av de lösningar som redan tagits
fram åt andra kunder. På så vis sparar
man både tid och pengar åt kunderna.
- Vi är framförallt inriktade på CRM,
ett system där du håller koll på dina kunder, kontakter och affärsmöjligheter men
även XRM. X:et i XRM står för att det är
väldigt mycket mer som går att göra i ett
system som Dynamics 365. Det viktiga är
att vi börjar med organisationsutveckling
och i ett senare steg skapar ett digitalt
stödsystem för organisationens processer,
säger Magnus Larsson, en av grundarna
till Cloudmill.
Kunderna är mindre och medelstora
bolag. Cloudmill börjar med att hjälpa
kunderna att definiera sina affärsprocesser och utifrån detta vidareutvecklas
och förfinas dessa. När man sedan har en
gemensam bild av hur kunden vill jobba
använder man detta som grund för att
införa ett IT-stöd.
- Idag handlar det mer om att utveckla
affärsprocesser för att sedan anpassa och
konfigurera ett IT-stöd snarare än programmering i traditionell bemärkelse Vår
normala process när vi börjar arbeta med
en ny kund är att göra en relativt enkel
verksamhetsanalys där vi tillsammans
mappar hur kunden arbetar idag (nuläge)
för att sedan fokusera på hur man vill
jobba (börläge). Baserat på denna analys
kan vi sedan ta fram förslag på hur deras
processer kan digitaliseras med hjälp av
ett i stöd i form av Dynamics 365, säger
Magnus.
En annan viktig aspekt är möjligheten att
återanvända det som redan tagits fram

Anpassning och
integration

Verksamhetsanalys

Stöd när det
behövs

Implementering

Magnus Larsson,
en av grundarna
till Cloudmill.

tidigare i form av anpassningar i Dynamics 365. Det är onödigt att uppfinna
hjulet på nytt varje gång och det som
utvecklas kan paketeras i lösningar som
kan återanvändas.
-För våra kunder innebär detta
snabbare leveranser till lägre priser. Ett
exempel på en sådan lösning och en
XRM-lösning där Dynamics kan erbjuda
mer än att vara ett traditionellt CRM är
det elevsystem som byggts för kunden
HumaNova Utbildning. Här finns ett digitalt stöd att hantera en elev från allra
första kontakt, under tiden som student
och sedan som alumni och efter ett par
år kanske som återkommande student
till högre kurser. Ett annat exempel är
en integration mellan Dynamics och ett
av Sveriges vanligaste ekonomisystem
Visma Administration som kan komma
många kunder till del. Eftersom anpassningen redan är gjord betalar våra kunder bara en månadsavgift för att kunna
använda funktionen, berättar Magnus.
En princip Cloudmill arbetar efter är att
själva skapa spjutspetskompetens inom
några få områden och söka samarbete

med andra likasinnade som är duktiga
inom sina områden . På så vis jobbar man
behovsbaserat och flexibelt.
- Alla jobbar på konsultbasis, alla
bestämmer hur mycket de ska jobba, vi
har stor flexibilitet, såväl geografiskt som
tidsmässigt. De tekniska möjligheterna
med Teams och Zoom har skapat helt
nya möjligheter till arbete och möten på
distans, säger Magnus.
En grundbult för att vi ska kunna skapa
framtidens arbetsplatser är just att IT-stöd
idag flyttats upp i molnet. Detta öppnar
upp för möjligheter till mer flexibla arbetsformer. Företagen är exempelvis inte
längre beroende av var en medarbetade
sitter fysiskt.
- Våra svenska konsulter sitter i Stockholm och Eskilstuna men vi har också
konsulter som sitter hos vår samarbetspartner i indiska Mumbai. I och med att
man inte fysiskt behöver sitta på samma
kontor för att jobba på ett projekt öppnar
vi upp för ett globalt samarbete där vi kan
erbjuda våra kunder bästa tänkbara kompetens. Konsulterna behöver inte ens åka
in till ett kontor utan kan jobba hemifrån

eller annan plats man önskar merparten
av sin tid. Möten och avstämningar görs
ofta online via Microsoft Teams, berättar
Magnus.
Samarbetet med Indien innebär att man
kan lämna över stafettpinnen vår tid på
kvällen för att ha en leverans när Sverige vaknar nästa morgon. Arbete utförs
dygnet runt vilket är något som skapar
flexibilitet för medarbetarna och levererar resultat till kunderna snabbare. Det
innebär också att man i olika faser i livet kan jobba på olika sätt och efter sina
förutsättningar.
- Som jag ser det är detta det nya sättet
att arbeta och ta vara på global kompetens
samtidigt som medarbetare får flexibla
arbetsförhållanden och våra kunder får
mycket värde ut av sin investering, avslutar Magnus.
Skribent: Anna Bjärenäs

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

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

Varför inte prova denna nya - unika
svenska patenterade uppfinning?
Nu har vi dessutom ett erbjudande
som innebär att du endast betalar
169 kronor + frakt (normalpris 199kr +
frakt).

Nozzy Glider passar de flesta runda
dammsugarrör med en diameter mellan
33-35 mm vilket är den vanligaste rördiametern på svenska dammsugarrör.
Gå in på www.nozzyglider.se och läs
mer. Där kan du också beställa
ditt Nozzy Glider dammsugarmunstycke.

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

Attitude Promotion
Regina Wallmark har jobbat inom företagande sedan 2003
då hon tog sin magisterexamen i företagsekonomi med
huvudinriktning mot ekonomistyrning och ledarskap. Efter
att ha jobbat på revisionsbyrå, haft egen redovisningsbyrå,
jobbat på Skatteverket och som CFO på familjeföretaget
behövde hon en paus från finanslivet och började jobba i
projektform inom musikbranschen från oktober 2013.
-Det har varit fantastiskt! säger Regina.
Regina har scoutat svenska artister och etablerat dem på
den internationella musikscenen. Marknaden blir genast
internationell men svensk musik har ett mycket gott anseende.
Regina vill fortsätta och har gjort en online utbildning - Business
Confidence Setup - där hon samlat sina insikter kombinerat
med sin affärserfarenhet till 90% rabatt för artister. En till online
kurs startar inom kort som är en premium version om att driva
företag i Sverige. Läs gärna mer på:

www.businesspro.se
Regina Wallmarkk
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Stoppa tjuven

– med revolutionerande datasäkerhetspatent
Virusskydd i all ära, men de stoppar bara drygt 60 procent av alla intrång. Nu finns en ny lösning på
marknaden som gör datastölder helt omöjliga att genomföra.

D

ataintrång och informationsstölder är ett
stort problem i dagens samhälle. Enorma summor pengar
går varje år förlorade
och företag gör miljardförluster då deras stulna patent produceras och säljs
av konkurrenter. 2018 hackades 43 procent av alla småföretag och sammanlagt stals 5 miljarder filer. Kostnaden
för detta uppgick globalt till 3 900 000
USD per attack. Samma år ökade antalet
ransomware-attacker till 206 miljoner,
till en skadekostnad av 133 000 USD per
attack.
Att länder är ute efter andra länders information är heller ingen nyhet. I såväl
affärsverksamhet och förhandlingar som
i krig har den som sitter på motpartens
information ett starkt övertag. Idag är
klassisk spionverksamhet där män i hatt
och lång rock byter hemligstämplade dokument i mörka gränder ett minne blott.
Stölderna av hemligstämplad informa-

toriserad användare kan ge åtkomst och
då specificerat hur många bits som ska
tillåtas att skickas ut, så att inget virus
kan slinka med bland filerna.
Mjukvarulösningen bygger på att man
har två arbetsmiljöer, baserade på en
Linuxkärna, i en och samma dator. En
säker miljö som saknar internetanslutning, där all känslig information sparas
och en internetansluten miljö där alla
dagliga uppgifter och löpande arbete
utförs. Utan internet kan hackare inte
komma åt de sparade filerna.

tion är dessvärre fortfarande verklighet,
de har bara bytt arena och fortsätter sin
ohejdade framfart på Internet istället.
Företag blir hela tiden mer och mer medvetna om säkerhetshoten online, men
brandväggar och virusskydd kan inte
hindra alla typer av intrång och datastölderna fortgår, trots ansträngningarna
att stoppa dem. Virusskydd är bara säkra
till 60–65 procent. Detta beror på att de
bara kan identifiera och stoppa virus
som de är programmerade att känna till,
vilket lämnar utrymme för okända virus
att hitta ingångar i systemen.
Klaus Drosch, grundare till Bitidentify
och mannen bakom detta revolutionerande patent på vilket företagets teknik
bygger, hade länge försökt lösa problemet
med dataintrång. Patentet i datasäkerhet
har nu omsatts i en mjukvara som just
lanserats och senare i år kommer hårdvaran ut på marknaden. Klaus berättar
hur tekniken fungerar:
- Även om någon hackar sig in kan
de inte stjäla information. Om någon
kommer in i datorn så blir denne genast
inlåst. Det fungerar som på banken, rå-

naren kommer in men kan inte ta sig ut
igen med sitt byte. Även om ett virus av
misstag blir insläppt kan den aldrig ta
sig ut med någon information, säger han.
En annan fördel med Bitidentify mjukvara är att den också i ett andra steg
kan identifiera vem som ligger bakom
intrånget.
- Virusprogramvaran letar efter utgångar och då kan man ta reda på vem
viruset vill skicka informationen till.
Vi har även utvecklat ytterligare ett
program där man skickar en fil till virusets avsändare, där filen utger sig för
att vara ett program som skickats vidare
av cyberhackaren. När det programmet
sedan öppnas så skickar det informationen tillbaka till oss och boven är fast.
Det är en fördel att kunna identifiera
vem som ligger bakom intrånget, men
det allra viktigaste för kunden är att de
inte förlorar någon data, säger Klaus.
Just nu håller man på med ännu några
förbättringar i mjukvaran som sedan ska
installeras hos kunderna. Hårdvaran,
som släpps senare i år, beskriver Klaus
som Fort Knox, där bara den som är auk-

- Virus kan ta sig in i mjukvaruprogrammet men ingen data kan skickas ut
via mjukvaran och i hårdvaran är det
helt omöjligt, säger Klaus.
Kunder till Bitidentify är aktörer som
har viktiga data i sin ägo, data som är
viktig för en hel nation. Det kan vara
stora företag, regeringar, myndigheter
och militär.
- Företag som är viktiga för ett helt
lands BNP måste skydda sina produkter, sin produktion, sina patent, sina
ekonomiska planer och så vidare. Att
exempelvis domstolsväsendet hackas så
att förbrytare kan förbereda sitt försvar
borde inte vara möjligt, men det sker
hela tiden idag. Med vår lösning blir ett
sådant scenario helt omöjligt. Det har visats intresse från USA, Sverige, Tyskland
och NATO. Ifall regeringar, industri och
försvar installerade Bitidentify skulle det
märkas i BNP efter ett års användning,
försäkrar Klaus.
Skribent: Anna Bjärenäs
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Dr Essam Mansour

Unik
stötvågsbehandling
hjälper
Unik stötvågsbehandling
motnot
erektionsproblem
hjälper
erektionsproblem
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 förändringen, nervskador samt
trauma på bäckenbottenvävnader som sker
under en prostatacanceroperation leder till att 50-85 procent av
patienterna upplever en försämring av
erektionsförmågan och 20 procent upplever urinläckage. Besvären märks direkt
efter operationen. Vid strålbehandling
kan det dröja två till fem år innan man
upplever en försämring av erektionsförmågan, som kommer smygande i
och med att penisvävnaden föråldras,
penismusklerna 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 testikeln 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 urinläckage 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 Kliniken har behandlat flera hundra impotensfall med den revolutionerande
stötvågsbehandlingen under de senaste
sex åren med gott resultat. 80 procent av
patienterna blir nöjda med resultatet 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.
Med specialutformade chockvågor som
anpassats för penisvävnader, smälter
mikroförkalkningar i blodkärlen och de
föryngras. Genom att stimulera stamceller och tillväxtfaktorer i penisen och
åstadkomma en re-modellering av bindvävnaden som förbättrar elasticiteten som
i sin tur ökar penis blodinflöde och får
man en stabil och hållbar erektion. Penisen blir också rakare, tjockare och längre.
Stötvågsbehandling förstärker bäckenbottenmuskulaturen och förbättra elasticiteten i slutmuskeln och urininkontinens
minskar.
Behandlingen som görs på Urologi och
Inkontinens Kliniken är icke-invasiv,

smärtfri och tar 20-30 minuter. Mottagningen är den första och enda kliniken i
Sverige hittills som erbjuder tekniken och
behandlingen är accepterad och godkänd
globalt. Behandlingen är individuellt anpassad och det finns inga åldersgränser
för behandling så länge man är allmänt
frisk. Alla patienter blir bättre, men vissa
kräver fler behandlingstillfällen, beroende på utgångsläget. De som annars använder erektionsläkemedel slipper ofta
det efter behandlingen.
- Den som hade erektionsbesvär innan cancerbehandlingen och helt saknar
erektion efteråt kräver många fler behandlingar. 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 strålbehandlingen 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 kostnader själv.
Vi håller god patientsäkerhet och följer
Folkhälsomyndighetens riktlinjer för
en säkrare vård på kliniken under
coronakrisen.

Mailadress för tidsbokning:
info@uik-stockholm.com

Drottninggatan 65 11136 Stockholm
Tel: 08-611 82 50
www.uik-stockholm.com
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PROFILEN

Utveckla ditt ledarskap
genom hela livet
Oavsett hur erfaren du är som ledare behöver kunskapen ständigt uppdateras och
aktualiseras för att vara relevant och stötta ledarskapet genom hela karriären.

M

gruppen är Sveriges mest etablerade bolag inom
ledarskapsutveckling och har
funnits sedan
1931. Den gedigna kunskapen om chefer
och ledare i deras dagliga arbete förstärks
i och med att bolaget ägs av Ledarna, en av
de största medlemsorganisationerna för
ledare i svenskt näringsliv. Lång erfarenhet kombinerat med förmågan att anpassa
sig efter rådande läge och förändringar i
omvärlden har visat sig vara styrkor som
gör att deltagare om och om igen väljer
att vidareutbilda sig hos Mgruppen.
- Vi anpassar oss efter den nutid vi lever
i och den framtid vi ser ta form. Vi tränar
människor i relevanta förmågor för att de
ska ha ständigt aktuella verktyg i bagaget
för att utöva sitt ledarskap, säger Henrik
Frohm, VD på Mgruppen - Svenska Managementgruppen AB.
Företaget har valt att nischa in sig enbart
på ledarskapsutveckling och är därför
oerhört starka inom vad ledare behöver.
- Var du än befinner dig i din karriär
har vi något för alla, då vi har ett brett

erbjudande. Vi har följt många ledare i
hela deras karriär, från att de fick sitt
första chefsjobb och framåt.
Vi har sett deras utveckling och hur de
tillämpat det de lärt sig hos oss. Det är
otroligt kul när man ser ledare få uppskattning för sitt goda ledarskap och veta
att vi har träffat dem här, säger Mats Wadell, Marknadschef på Mgruppen.

En stark koppling mellan akademin
och den praktiska förmågan är viktigt.
Mgruppen samarbetar med flera internationella toppuniversitet, som Harvard,
Hult och Ashridge och utbildningarna är
en tillämpning av evidensbaserad kunskap och teori i praktisk form.
- Vi har allt från korta utbildningar,
som bygger på kunskap inom ett specifikt

ämnesområde till Executive MBA. Vi har
nyligen tagit fram en ny modul som heter
Executive Development. Det är ett tillfälle för de som är diplomerade Executive
MBA för att stärka deltagarnas kunskap
inom ett specifikt område. Ett aktuellt
tema nu är ”Omorientera och agera”, en
utbildning som utgår ifrån nutid och vägleder ledare i vår just nu abrupt förändrade omvärld. Utbildningar utförs såväl
digitalt som ute hos kunderna. Trots att
Mgruppen har Stockholm som hemmabas
har man en nationell och internationell
kundbas. Både skräddarsydda utbildningar och digitala distansutbildningar anordnas, det senare en anpassning till nutiden
med hållbarhetsmålet 2030 för ögonen.
De olika utbildningsformaten står på helt
olika pedagogiska plattformar, något som
krävs för att man ska få bästa möjliga
effekt av respektive utbildningsform.
- Vårt mål är att ha lägsta möjliga
miljöpåverkan med de utbildningar vi
genomför men det är också en fråga om
tillgänglighet - du ska som ledare kunna
få riktigt bra utbildning oavsett var du
befinner dig, säger Henrik.
Mgruppens utbildningar innebär mycket
interaktivt arbete i grupp och tillsammans
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Location: United Spaces

med konsulten som genomför utbildningen. Med längre utbildningar skapas
väldigt starka nätverk och många träffar
vänner för livet.
- Jag gick själv en av våra utbildningar
och vi har i min grupp fortfarande kontakt och har haft återträffar. Vår konsult
var duktig på att tidigt få oss att öppna
upp och dela med oss av erfarenheter,
vilket gjorde att vi snabbt fick bra kontakt. Nätverket man får är en viktig del
av upplevelsen som håller i sig långt efter
att utbildningen är avslutad, säger Mats.
Även om du varit ledare i 30 år så behöver
du förnya din kunskap för att ständigt ha
aktuella verktyg att förlita dig på i ditt
ledarskap.
- Du bygger ett kunskapens hus och då
behöver du en bra, stabil grund att stå på.
Du måste hela tiden kompetensutveckla
och bygga på med kunskap som är aktuell för den tiden du lever i. Ett livslångt
lärande är ett kontinuerligt underhållsarbete av det du byggt, avslutar Henrik.
Henrik Frohm,
VD på Mgruppen

Skribent: Anna Bjärenäs
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Camilla Ekström, Affärsområdeschef för
HR Business Support på PeopleProvide.

Ett nytt sätt att se på
HR-arbetet i framtidens
organisationer

Det finns olika sätt att lösa organisationers behov av HR-resurser. Fler och fler upptäcker fördelarna med att ta in externa
tjänster och få tillgång till ett erfaret HR-teams sammanlagda kompetens, utan att betala för mer än vad man nyttjar.

H

R är en otroligt viktig stödfunktion i
de flesta bolag och
det finns olika sätt
att lösa behovet av
HR-funktionerna i
en organisation. Traditionellt sett har
större bolag tillgång till ett helt HR-team medan små och medelstora företag
inte har samma möjlighet. Framtidens
mer flexibla sätt att se på hur vi arbetar
omfattar dock även andra, alternativa lösningar som många gånger blir betydligt
mer kostnadseffektiva för kunden och
som dessutom ger helt andra möjligheter.
PeopleProvide skapar genom sina
HR-tjänster förutsättningar för att deras
kunder ska kunna bli lönsamma, genom
att jobba affärsdrivet och hållbart. Man
erbjuder allt från interimslösningar genom konsultverksamhet, HR-rekrytering,
där allt från HR-koordinatör till HR-direktör ingår, samt HR Business Support,
en unik lösning för remote HR-support.
- PeopleProvides HR Business Support
är en tjänst som passar väl in i framtidens
sätt att se mer flexibelt på hur vi jobbar,
snarare än varifrån. Vi utför HR-support
remote, i kombination med en resurs på
plats någon dag i veckan om företaget så
önskar. Det som är unikt är att vi jobbar
med ett erfaret team som supporterar våra
olika kunder helt behovsstyrt, berättar
Camilla Ekström, Affärsområdeschef för
HR Business Support på PeopleProvide.

Tjänsten bygger på kundens faktiska behov av HR-aktiviteter. Tillsammans med
kunden lägger PeopleProvide upp en plan
för hur HR-arbetet ska se ut. Företagets
prioriterade HR-processer står i fokus
och för att få ut det bästa är affärsmålen
utgångspunkten. Genom HR Business
Supporten får man tillgång till ett eget
HR-team, med deras sammanlagda best
practice och erfarenhet, vilket man inte
kunde ha åstadkommit med en HR-resurs
på plats.
- Man använder sig av oss och av den
specifika kompetensen man behöver för
tillfället. Våra kunder är främst små och
medelstora bolag och för dem blir det ett
sätt att skapa konkurrenskraft utifrån det
HR kan erbjuda i form av affärsnytta. Som
alternativ till en traditionell HR-kompetens in-house är detta en väldigt effektiv
lösning.

Bolag som idag behöver en bredare
och djupare HR kompetens kan spara
50 procent av sina nuvarande HR-kostnader genom att anlita PeopleProvides
HR-funktion. Effektivteten och specialistkomeptens som kunden får tillgång till
direkt ger snabbare, säkrare och billigare
leveranser.
- Genom förbättrade rutiner vid rekrytering har vi reducerat risken för framtida
felrekryteringar, där värdet och effekten
av en felaktig rekrytering minst kan kosta 6 månadslöner. Ett annat exempel är
att vi satte en grund för organisationsstruktur hos en kund med kompletterande befattningar som gynnade bolaget i
deras tillväxtresa. Indirekt ökade detta
produktiviteten med 30 procent.

Vårt mål är att enkelt och engagerat tillhandahålla den HR som bäst matchar våra
kunders behov på ett hållbart och affärsinriktat sätt. Genom en enkel HR-portal
där man kan logga in och boka tid för
möten med någon i sitt HR-team blir
tjänsten tillgänglig för alla att använda,
säger Camilla.

Genom granskning, en HR-revision, har
vi reducerat framtida kostnader pga felaktiga avtal, policys, tillägg mm på 1 MKR
hos ett bolag med endast 35 anställda.
Genom kontinuerligt affärsdrivet, och
kundanpassat HR-arbete har vi även sett
en reducerad personalomsättning på de
bolag som vi har som kunder på flertal
procentenheter. Indirekt påverkar detta
lönsamheten, säger Anna Möller, grundare och VD till PeopleProvide.

PeopleProvide arbetar affärsnära och affärsdrivet, något som inte bara leder till
att man håller nere kostnaderna, utan
också till att kundens lönsamhet brukar
påverkas i positiv riktning.

- Utvecklingsinitiativ, oavsett som det
handlar om HR-struktur i form av policy och rutiner, kompetensutveckling till
att attrahera nya medarbetare, kopplar
vi alltid HR-aktiviteterna till kundens

affärmål. Vi kommer in och säkrar, riskrecuderar och förbättrar kontrollen
utifrån lagkrav om vad som ska vara på
plats, såsom arbetsmiljöarbete, mångfald,
korrekta anställningsavtal, villkor om ledighet mm. Det har givit våra kunder
en trygghet att basstrukturen är korrekt
vilket påverkar deras långsiktiga affärsmål
på ett hållbart sätt. Som extern samarbetspartner erbjuder vi ofta ett nytt perspektiv
vilket ses om nyttigt ,säger Camilla.
- PeopleProvide kommer ofta in i mindre och medelstora bolag i början av deras resa och är med under utvecklingen
framåt. Vi vill hjälpa bolag med deras
tillväxtresa och säkerställa att det blir en
lönsam sådan, säger Anna.
Fler och fler upptäcker fördelarna med en
mer flexibel syn på HR och för PeopleProvide är ett av delmålen tiodubbla rullande
avtalskunder inom 2 års tid. Ett annat
av delmålen som var att bli Gasellbolag
har man redan nått. Tack vare en hållbar
tillväxt såväl vad gäller medarbetare, som
organisation och miljö, kommer PeopleProvide i framtiden att kunna hjälpa ännu
fler kunder att växa lönsamt med HR som
en framgångsfaktor.
Skribent: Anna Bjärenäs
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”Everywhere
is biking
distance!”
Svenska
cykelkläder,
för män och
kvinnor,
100%
återvunnen
polyester

www.sigr.cc

Fastnat i affärsjuridiska frågor
eller tvister?
Som juridisk managementkonsult går jag in i bolags affärsprojekt i rollen som
praktisk rådgivare. För strategiska beslut, riskbedömning, för att se om affären
är juridiskt optimal, hur den bäst kommersialiseras, eller för att lösa avtal och
tvister.
Min verksamhet vilar stadigt på lång erfarenhet av svensk- och internationell
affärsrätt, främst inom entreprenad, infrastruktur, export, tillverkning och
Life Science.
Beträffande Linton & Wahlgrens bidrag till att skapa en innovativ arbetsplats,
så har vi förlagt vårt kontor till Life Science hubben Medicon Village i Lund.
Där sitter vi i direkt närhet av de flesta av våra kunder och kan på så sätt snabbt
agera som deras bolagsjuristfunktion vid behov. Vi sköter också mycket av våra
direktkontakter via Teams eller Zoom.
Hör av dig så berättar jag mer om mitt engagemang inom juridisk rådgivning,
styrelsearbete eller som skiljedomare och certifierad medlare i kommersiella
tvister. Linton & Wahlgren erbjuder främst tjänsten som skiljedomare och
medlare till de som är i behov av en sådan. Förutom det så bistår vi SME-bolag
och större bolag med juridisk rådgivning avseende affärs- och bolagsjuridik,
både i Sverige och internationellt, samt hjälper till med utformningen av deras
internationaliseringsstrategi ur ett legalt perspektiv.

						

Mobile:+46 709337220

Email: mikael.wahlgren@lintonwahlgren.se
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Kabelstrul och teknikpanik
tillhör historien

Få saker är så frustrerande som när möten måste inledas med att lösa teknikproblem eller hitta rätt kablar till projektorer
och datorer. Med Ochnos världsunika lösning är detta ett minne blott.

V

årens Coronapandemi har fått många att
ändra arbetssätt. Videomöten har blivit det
nya normala när reserestriktioner och social
distansering satt stopp för fysiska möten.
Många företag var redan tidigare på väg
i riktning mot en mer digital möteskultur och minskade resor, i hållbarhetens
namn. Sammantaget ger dessa faktorer
ett ökat intresse för och behov av väl
fungerande och effektiva videokonferenser. Oavsett om man ska installera f ler
videokonferensrum, ogillar kablar för
ordnings skull, eller vill bygga ett nytt,
smart och användarvänligt framtidens
kontor, har Ochno lösningar som revolutionerar samtliga av dessa områden.
- Själva idén till lösningen som bygger på USB-C kommer från när jag var
produktchef för Ericssons datacentersatsning och då dök den nya standarden
upp från Intel. USB-C kan användas till
allt som finns och Ochno-lösningen är
baserad på denna teknik, berättar Olof
Ermis, grundare till Ochno.
Sedan årsskiftet är Ochno ute kommersiellt med sina lösningar som kan
sammanfattas som ett intelligent dock-

mötesrum ha videomötesmöjligheter
framöver. Samtidigt har alla blivit vana
med att starta videomöten från sin laptop med Teams, Skype, Zoom och andra
onlinelösningar. Här är fördelen med
Ochno Power Conference att den enkelt
och snabbt ansluter all videomötesteknik
i rummet till mötet som man har startat
på sin dator. Ett knapptryck är allt som
krävs för videomötet ska fungera perfekt,
säger Olof.
Även problemen med kabeltrassel har
Ochno adresserat och lösningarna följer
clean desk-principen. Det enda som syns
av Ochno är alltid bara ett litet uttag.

Med Ochnos lösning kan alla enkelt starta videomötet i konferensrummet
tänk. Via standarden ser systemet vad
som kopplas in, hur länge det kopplas
in och hur mycket ström det förbrukar.
Kontor designas idag oftast aktivitetsbaserat och då är det svårt att på förhand
veta hur många personer som nyttjar varje del av lokalen samtidigt. Tjänsten Ochno Operated hanterar IoT och faktumet
att allt är uppkopplat och att det därmed
kan mätas. Systemet ger total överblick
över arbetsplatsens alla parametrar, från
ljus, temperatur och ljudnivå till beläggning och energiförbrukning. Man ser
var energin används och kan därmed
optimera förbrukningen. I systemet ser
man också vilka ytor som används och
vilka som är lediga minut för minut.
Genom att ha all data kan man enkelt

förbättra utifrån nuläget och på så vis
utnyttja kontoret mer effektivt. Genom
att skapa sig en tydlig bild av luftkvalitet,
temperatur, ljudnivå och ljusstyrka har
man möjlighet att anpassa dessa enligt
önskemål.

- Vi har ett enda uttag som hanterar
allt, vilket minskar både kabeltrassel och
teknikstress. Med Ochnos mjukvara kan
man automatiskt styra och optimera arbetsplatsens ljud, ljus, värme och luftkvalitet. I kombination med det har ett smart
styrbart uttag väldigt stor betydelse för
trivseln och arbetsmiljön, påpekar Olof.
Ochnos teknik finns nu integrerad i
alla nya kontorsmöbler från ledande
möbeltillverkare och går att få tag på
via AV-leverantörer. Det går också att
beställa tekniken för eftermontering på
möblerna genom IT-återförsäljare.

- I interfacet kan man enkelt optimera såväl personlig arbetsmiljö som
hållbarheten för hela kontoret. Det gör
att man alltså både kan öka medarbetarnas välbefinnande och spara energi
på arbetsplatsen, säger Olof.
Enkelheten i tekniken som präglar Ochno Operated återfinns också i lösningarna för videokonferensrum.
– I och med vårt förändrade sätt att
se på distansarbete behöver i princip alla

www.ochno.com
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Tid är företagens viktigaste
och mest saknade resurs
– få ut mer av tiden med effektiv tidrapportering

Vårens pandemi har drabbat nästan alla företag på ett eller annat sätt. Korttidsarbete blev en ny term som de flesta av oss hörde
för första gången. Varje arbetad timme räknas, vilket gör det ännu viktigare att veta hur tiden faktiskt spenderas.

D

e senaste månaderna har inneburit
stora utmaningar för företagsamheten både globalt och i Sverige.
Alla typer av tjänster har påverkats, men tjänster där man tillämpar korttidsarbete har extra stora
utmaningar med att se till att arbetstiden spenderas
på rätt sätt. Dels för att bibehålla lönsamheten och
dels för att anställda måste arbeta enligt sina scheman
för att man ska kunna behålla stödet för korttidsarbete. Utan ett digitalt system för tidrapportering är
det svårt att redovisa underlag som stämmer överens
med avtalet för korttidsarbete när avstämningen med
myndigheterna för att behålla stödet genomförs. Kort
sagt har företag svårare att skapa en uppfattning om
hur anställda har arbetat om det inte finns underlag
som redovisar tiden. Från ett medarbetarperspektiv är
tidrapporteringssystem också en fördel eftersom man
själv blir mer medveten om var man lägger sin tid och
kan visa för arbetsgivaren att man har arbetat och när.
- Vårt mål är att hjälpa företag att utnyttja sin tid och
sina resurser på bästa sätt. Ett företag som har svårt att
skapa lönsamhet behöver troligtvis effektivisera sina
processer och se till att medarbetarna känner att de har
ett meningsfullt arbete som ger positiv effekt. Detta
kan man göra genom att spåra sin tid och se om man
kanske spenderar lite för mycket tid på arbete som är
utanför företagets kärnverksamhet, säger Ellinor Collin,
Partner Channel Manager på QBIS Business Systems.
Många företag rapporterar fortfarande tid på papper
eller i Excel. Ett av de största hindren för att effektivisera
sitt arbete med denna typen av manuell rapportering är
att man saknar möjligheten att analysera tidsåtgången
på ett lätt och överskådligt sätt. Även företag som inte
har infört korttidsarbete kan dra nytta av att använda
sig av ett digitalt system för att förbättra potentialen
att öka lönsamheten.

- Vi jobbar med alla typer av verksamheter från
konsultbolag till offentligt ägda bolag. Oavsett om man
arbetar enligt fasta tider, jobbar i skift eller på uppdrag
så kan man dra stor nytta av ett tidsystem som behandlar frånvaro, arbetstid och projekttid, säger Ellinor.
Ett verksamhetsanpassat system som behandlar tidrapportering utom och inom projekt kan hjälpa till att skapa
mer korrekt lön och fakturering. Genom attesteringsled
där anställda rapporterar sin tid och cheferna eller
projektledarna godkänner tiden innan den skickas till
administratören ökar chanserna att skapa rätt underlag.
- All information man behöver för att bedöma att
tiden spenderas på rätt sätt, projekten går framåt och
att löneberedningen och faktureringen stämmer överens med det man faktiskt har arbetat, finns redan i det
digitala systemet. Det blir en tydligare process för alla
inom verksamheten och ger medarbetarna mer kontroll
över sin tid, cheferna får enklare inblick i arbetet och
administratören får en snabbare administrativ bearbetning, berättar Ellinor.
Med tiden som sparas genom förbättrade arbetsrutiner
kan man få möjlighet att förbättra relationen till medarbetarna, hitta sätt att ge mervärde till kunder eller
skapa arbetsuppgifter som hjälper till att utveckla kärnverksamheten. Med ett meningsfullt arbete kommer
verksamheten att få det lättare att skapa en mer trivsam
arbetsplats och ökad lönsamhet. Glada medarbetare och
ökad lönsamhet går hand i hand. Med något så enkelt
som ett tidsystem som tillmötesgår dessa behov kan
man skapa förutsättningarna för att växa.
- Ett av våra värdeord är att ligga i framkant för
vad ett tidrapporteringssystem kan vara. Företag som
värdesätter employer branding vet att det är mer att-

raktivt att arbeta för ett företag som använder sig av
smidiga tidsystem. QBIS utvecklas och uppdateras
kontinuerligt så att systemet alltid känns fräscht och
modernt, säger Ellinor.
Just nu erbjuder QBIS systemet kostnadsfritt under
stödperioden till alla som har infört korttidsarbete.
Spåra anställdas arbetstid och skapa underlag som
minskar risken att förlora stödet. Läs mer om erbjudandet på www.qbis.se
			

Skribent: Anna Bjärenäs

FAKTA
QBIS Business Systems arbetar för att
fler verksamheter ska spendera sin tid
rätt. Genom att erbjuda tidrapporteringoch projekthanteringssystem kan företag
och organisationer hitta sätt att optimera
sina arbetsprocesser och få bättre inblick
i hur man kan få företaget att växa över
tid. Huvudkontoret ligger i Sverige, men
verksamheten bedrivs också i Danmark
och i Storbritannien. Kunderna finns redan världen över i Europa, Nordamerika,
Asien och Afrika.
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Digital fullservicebyrå gör
verklighet av företags drömmar

Ett helhetskoncept för att lösa allehanda problem i det digitala ekosystemet hör inte till vanligheterna.
Talkative har genom åren arbetat fram ett koncept som är något utöver det vanliga och kunderna är idel lovord.

T

alkative startade som
en klassisk konsultbyrå
med IT-experter som satt
i uppdrag ute hos kund.
Därefter följde några år
som produktionsbyrå
som producerade efter specifikation från
kunderna. Med tiden kände man att man
ville komma närmare kärnan och vara
med från början och definiera lösningen,
inte bara exekvera i slutändan. Återigen
lade man om kursen och styrde mot att
bli en digital fullservicebyrå.
- Sedan fem år är vi en fullservicebyrå
som löser problem i det digitala ekosystemet. Vår affärsidé vilar på tre ben; design, mjukvara och hårdvara. Vi är väldigt
stolta över att vi kan ta projekt hela
resan, från idé till införande, säger Martin
Lundin, Grundare till Talkative.
Med en så bred affärsidé ryms många
olika, kreativa projekt inom ramen för
företagets verksamhet. Det är inte alltid en app som syns utåt som utvecklas.
Ibland kan det vara systemet bakom eller
hårdvaran som möjliggör lösningen.
-I ett av våra projekt har vi byggt ett system för styrning av funktionalitet på lastbilar. Det inkluderar hårdvara för integration med fordonet och en touchskärm till
förarhytten. I det här projektet skapade
vår hårdvara förutsättningarna för att
kunna bygga en modern och lättanvänd

kunderna. Vi har engagerade medarbetare som älskar nya utmaningar, säger
Martin.
Trots att omvärldsklimatet under våren
präglats av oro, ser framtiden för Talkative ljus ut. Man har ständigt ett antal
större och mindre projekt på gång framåt
med ett antal olika kunder.
Nära kundrelationer präglar arbetssättet
och det bästa Talkative vet är när kunderna tipsar sina kompisar eller sitt nätverk
om företaget.
app. Vi konverterade en fysisk utmaning
med massvis av kabeldragning till ett mer
lätthanterligt digitalt problem, berättar
Teddy Lilljö Fälth, Byråchef på Talkative.
Ett annat projekt som fått stor uppmärksamhet och där resultatet blivit omåttligt
populärt, är appen för TV-programmet
Antikrundan. Appen ger tittarna möjlighet att ljudsynka appen i telefonen med
programmet på TVn. När experterna värderar föremål i programmet kan tittarna
vara med och gissa på värden tillsammans med sina vänner, samtidigt som
de får feedback från experterna direkt i
sitt flöde. Det populära spelet engagerar
alla åldrar och alla gissar för fullt.
- Appen använder ljudsynk till Tv:n,
vilket många tycker är väldigt häftigt,
men det vi är mest nöjda med är egentli-

gen sättet vi jobbade fram hur den skulle
kännas - varm och som att tittarna interagerar med antikexperterna, säger Jenny
Andersson, Strateg på Talkative.
För att lyckas ta fram så innovativa lösningar som möjligt krävs att företagskulturen präglas av tillit, där alla vågar
vara kreativa och tänka utanför boxen.
Talkative har en väldigt platt organisation bestående av i dagsläget 11 personer.
Man strävar efter att alla medarbetare
ska besitta multitalanger, så att man har
flera ben att stå på.
- Alla har ett huvudområde men kan
mycket om andra områden också. Vi har
en öppen och tillåtande företagskultur
där alla vågar utmana de andra för att
tillsammans skapa ett bättre resultat åt

- Kunderna vill verkligen jobba med
oss, ofta i våra lokaler. De är inkluderade
i hela processen, och är med oss i stort
och smått. Det är en lyx att få arbeta så,
och att någon rekommenderar Talkative
till en vän är det bästa betyget vi kan få,
avslutar Teddy.
Skribent: Anna Bjärenäs
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Rätt inomhusklimat
- en hälsofråga

E

Många spenderar så mycket som 90 procent av tiden inomhus. Otaliga studier visar att inomhusklimat,
luftkvalitet, och bullernivå påverkar hälsan, arbetsmiljön och prestationsförmågan på ett påtagligt sätt.
På framtidens arbetsplats bör rätt inomhusklimat vara en självklarhet.

n människa äter ungefär
ett kg mat, dricker tre liter vätska och andas 30 kg
luft per dygn. Kosthållning
får stort fokus såväl i media som i mångas tillvaro,
medan luftkvalitet i inomhusmiljöer sällan får plats i debatten.
- Så länge vi inte mår dåligt så tänker vi
inte på luftkvaliteten. Många spenderar så
mycket som 90 procent av sin tid inomhus. Vi vistas i lokaler för skola och jobb,
vi handlar, går på gymmet eller badhuset.
Att vi ska ha bra luft och inomhusklimat
handlar om temperatur, luftfuktighet och
bra ventilation. Allt detta hänger ihop
och påverkar hälsan. Systemen skall finnas men inte märkas, luftkvaliteten skall
vara hög och ljudet lågt. Luftkvaliteten
påverkar arbetsklimat och prestationsförmåga, koncentrationsförmåga, sjukfrånvaro, hudproblem, allergier, listan kan
göras lång, säger Lena Eklind, Technical
Director på Systemair AB.
Systemair startade sin verksamhet 1974 i
Skinnskatteberg. Affären var baserad på
en innovation, en kanalfläkt som installerades direkt i kanalerna och underlättade
installationerna avsevärt.
- Kanalfläktarna finns fortfarande med
i produktfloran och säljer bra. De förändrade standardsättet att installera, det blev
mer rakt på och detta motto har vi behållit; the straight way. Det präglar både
företagskulturen, hur vi gör affärer, hur
verksamheten bedrivs, hur vi kommer till
beslut, och hur vi löser kundernas behov.
Systemair bidrar till ett hälsosamt inomhusklimat på de flesta platser där
människor befinner sig dagligen – bostäder, kontor, industrier, sjukhus, simhallar, parkeringshus och flygplatser är
några exempel. Systemair jobbar nära
orterna där man finns och gör en positiv
skillnad för det lokala samhället. Genom
åren har företaget växt genom över 60
förvärv. Bolaget är nu en internationell

Lena Eklind,
Technical Director
på Systemair AB.

koncern med funktioner på många olika
platser i världen. Mer än 320 000 kvm
produktionsyta är fördelade på 27 fabriker i 20 länder. Produktutveckling finns
i 24 olika länder.
- Produktionsanläggningarna har en
väldig tyngd i bolaget med sin kompetens och vi har varit och är duktiga på
att utveckla själva produktionsapparaten.
Vi är ett entreprenörsdrivet företag där
det är lätt att påverka beslut, komma med
idéer och bli lyssnad på, få gehör oavsett
om man är ny eller varit länge i bolaget.
Det är en nyfiken och resultatinriktad
miljö. Vi är globala och många jobbar
internationellt, samtidigt som vi verkar
lokalt på de olika orter där vi finns. Expansivt, modigt, positiv anda och ständig
utveckling är ord som beskriver Systemair, säger Lena.
Kunderna är byggare, konsulter och installatörer, tre kundgrupper som uppskattar korta leveranstider, något som
Systemair är måna om att alltid leva upp
till. Att leveranstiden är viktig hänger
samman med att man ofta vill ha ventilationssystemen på plats strax innan de
ska installeras, eftersom de är skrymmande och annars tar stor plats på en
byggarbetsplats.
- Vi har väldigt korta leveranstider,
tack vara våra tre distributionscenter
på olika ställen i världen och för att vi
producerar mot lager. Detta värderas
högt av kunderna så det är en nyckelfaktor

för oss. I Sverige får kunderna leverans
inom 24 timmar och inom Europa inom
72 timmar, berättar Lena.
Hög kvalitet och att produkterna är lätta
att installera är andra nyckelfaktorer till
framgången.
- Vi deltar aktivt i många intresseorganisationer runt om i världen och påverkar
framtidens krav på utvecklingen. Det tror
jag märks i våra produkter. Vi är en global
spelare, med inblick i vad som händer på
olika marknader och har samtidigt bra
lokal förankring, menar Lena.
I skapandet av framtidens arbetsplats är
inomhusluften en viktig del i hur medarbetarna mår och presterar. Systemair
bidrar med behaglig inomhusluft på ett
hållbart sätt.
- Vi tittar mer och mer på hållbarhet i
produktutveckling och produktion , låg
energiförbrukning är viktigt, det är både
ett externt och internt krav. Det finns en
fysikalisk gräns för energiförbrukningen
så mycket behöver göras i andra områden
också och vi tittar på livscykelperspektivet för produkten. I produktutvecklingen
använder vi oss också av våra fina labb för
att säkra hög luftkvalitet och låg ljudnivå
hos produkterna. Vi investerar i styr- och
reglerområdet med behovsstyrd ventilation, alltså när man mäter Co2-nivån efter
antal personer i rummet, berättar Lena.
Just att anpassa ventilationen efter verkliga förhållanden och behov är en tydlig

trend. Sensorer blir viktigare och systemen blir mer avancerade, allt för att
förbättra ventilation på ett hållbart sätt.
Andra märkbara trender är ökad efterfrågan på energieffektivitet och hållbar
produktdesign, något som efterfrågas mer
och mer i kölvattnet av EU:s klimatmål.
Arbetsplatsernas utformning idag jämfört
med för tio år sedan med fler öppna ytor,
fler personer i samma lokal, som jobbar
med helt olika saker och färre egna rum,
har lett till att kunderna efterfrågar flexibla lösningar.
- Det blir också mer IoT lösningar och
möjligheterna i det området är stora för
mer individanpassning och flexibilitet. Vi
kommer att fortsätta investera i ny teknik
och nya produkter för att vara kundernas
främsta partner i arbetet med att möta
deras utmaningar i framtiden. Att lyssna
på kundernas behov och lyfta fram idéer
från alla parter är viktigare än någonsin,
avslutar Lena.
Framtiden ser ljus ut för Systemair, som
planerar en fortsatt expansion genom rekrytering, förvärv och partnerskap.
Skribent: Anna Bjärenäs
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Framtidens arbetsplats
finns inom MedTech

U

Letar du efter ett spännande jobb i en utmanande bransch så innebär MedTech
en lysande chans att göra världen till en säkrare och bättre plats.

nder våren har det
varit stort fokus på
produkter som sett
ett uppsving under
Covid-19, som munskydd och olika testkit (för tex Covid-19 och HIV). För att
produkterna som sätts på marknaden ska
vara säkra finns företag som QAdvis, som
hjälper MedTech-företag att klara sig genom den snåriga processen från idé till
färdig produkt på marknaden.
QAdvis har funnits i 7 år och ägnar sig
åt att på konsultbasis hjälpa kunder med
processer för tex lagkrav, riskhantering
och validering samt teknisk dokumentation och standardarbete för medicintekniska produkter. Kunderna är allt från
små innovativa bolag som har en idé och
kommer med frågan om hur de ska få den
CE-märkt, till stora, globala spelare. De
drygt 20 medarbetarna är fördelade på
kontor i Kista och på Ideon samt Medicon
Village i Lund. Med verksamheten är man
med och påverkar framtidens ramar och
regelverk för medicintekniska produkter
genom exempelvis medverkande i standardkommittéer.
- Vi strävar efter att produkter som
sätts på marknaden har låga risker för
patient/användare, bevisad klinisk nytta, att det är användarvänliga produkter
och att kraven på produkten är tydligt
specificerade samt att man alltid följer de
senaste standarder och guider som finns,
berättar Emma Axelsson, Senior Quality
and Regulatory Consultant på QAdvis.
MedTech innefattar ett brett spektrum av
produkter. I produktspannet ingår munskydd, testkit, ventilatorer, mjukvaruprodukter, expertsystem med AI-upplägg,
journalsystem, kombinationsprodukter,
implantat osv. Allt från små produktdetaljer till stora mjukvarusystem omfattas
av samma begrepp.
- Utmaningen är att jobba med allt
från ett komplext IT- system till en im-

Några av QAdvis konsulter samlade på Kista-kontoret
planterbar titanskruv, medicinteknik är
väldigt brett och inkluderar alla dessa
produkter. Ibland är det knepigt att hitta rätt ambitionsnivå eftersom samtliga
produkter omfattas av samma regelverk,
säger Robert Ginsberg på QAdvis.
I en så komplex kontext är det viktigt
att ha ett stadigt fundament att stå på.
QAdvis har sin företagskultur att luta sig
mot, vilken präglas av samarbete och vilja att generöst dela med sig av kunskap
och erfarenheter på ett prestigelöst sätt.
Kollegorna tar sig tid att svara på frågor
och hjälpa varandra i projekten.
- Vårt ideala team är 2 personer hos kund
och att resten hjälper till. Även om vi ofta
jobbar själva så har vi alltid ett stark team
i bakgrunden. Vår styrka är att vi är en
grupp experter där alla är ödmjuka och
ställer upp för varandra. Analogin med
fångarna på fortet – en eller två frontpersoner i varje projekt med ett team bakom
som löser problemen tillsammans – är
träffande, säger Emma.
- Komplexiteten i projekten är vad
som gör att vi måste tänka till tillsammans och hitta rätt ambitionsnivå. Om

3-4 personer hittar en samsyn är vi rätt
säkra, tillägger Robert.
Verksamheten innebär att QAdvis jobbar
med krav som uppdateras löpande och
innovativa teknologier som kräver ny
kunskap. Detta medför att kontinuerlig
kompetensutveckling krävs och är inbäddat i medarbetarnas vardag. Då arbetet
utförs i projektform jobbar konsulterna
oftast ute hos kund, men har även sin
arbetsplats på kontoret för de projekt som
utförs in-house.
- Vi jobbar ofta med 3-4 mindre projekt som pågår samtidigt. Det kanske inte
finns behov av en heltidstjänst inom området, men å andra sidan kan projekten
pågå under längre tid, berättar Emma.
Just nu är QAdvis inne i en intensiv fas
med behov av att rekrytera några nya
medarbetare.
Företagskulturen präglas av att det är en
mänsklig arbetsplats. Arbetet är flexibelt
för att medarbetarna ska kunna få ihop
vardagen men ändå få viss stabilitet, med
ett kontor som man alltid kan komma
till och alla har ett eget dedikerat skrivbord, ergonomiska arbetsplatser med
flera skärmar så att man har det riktigt
bra på kontoret.
Ständig förändring präglar MedTech
och regelverken uppdateras kontinuerligt. Detta innebär ett behov av ständig
vidareutveckling och ny kunskap.
- Vi utbildar våra kunder för att skapa en stabil bas för säkra och effektiva
produkter i Europa och världen även
framöver. Vi har även öppna kurser där
det är blandat med deltagare från olika
företag. Kurserna handlar om aktuella
teman, standarder, regelverk, arbetsområden eller vårt jobb i olika kommittéer och
arbetsgrupper inom EU-kommissioner

där vi är med, säger Emma.
För att upprätthålla att hela tiden besitta den senaste kunskapen inom branschen
måste man hela tiden bevaka och vara
på tå. Det är en väldig omsättning på
kompetens i branschen, och där måste
man hänga med i förändringarna. QAdvis
bjuder på en basnivå av kunskap, webinars, frukostseminarier, filmsnuttar och
har mycket information på hemsidan,
LinkedIn och Youtube. Målet är att det
ska vara användbar information som kan
nyttjas i den dagliga verksamheten för
kunden.
Nya förordningen för medicintekniska
produkter träder i kraft den 26 maj 2021,
efter ett beslut om att skjuta på det ett
år. För In Vitro Diagnostiska produkter
som Covid-tester till exempel gäller nya
regler från den 26 maj 2022.
- Tester tillhör kategorin lågriskprodukter och behöver idag inte genomgå
någon tredjepartskontroll, tillverkaren
kontrollerar själv produkten, men enligt
de nya förordningarna kommer en tredje
part att vara tvungen att kontrollera även
en större andel av lågriskprodukterna.
Det är väldigt höga krav för många tillverkare, så där jobbar vi hårt för att hitta
lösningar, säger Emma.
Skribent: Anna Bjärenäs

www.qadvis.com
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Karriärrådgivning

D

e allra flesta av oss
kommer att ändra inriktning och byta jobb
många gånger under
vårt yrkesverksamma
liv. Det gäller att aktivt möta framtidens arbetsmarknad. Att
stoppa huvudet i sanden och krampaktigt hålla fast vid det gamla är ingen bra
strategi. Så här kan du göra:

1. Håll dina drömmar vid liv.

Drömmar behöver inte vara helt realistiska, men det är helt klart lättare att veta
vilken väg du ska gå, om du vet vartåt
du strävar.

2. Ta reda på vad som motiverar dig.

Att ha klart för sig vilka ens värderingar
och drivkrafter är, gör att det blir lättare
att se vägen framåt och välja alternativ
där drivkrafterna får näring och de egna
värderingarna stämmer överens med det
nya.

3. Lär dig nya saker.

Det handlar inte alltid om att utbilda sig
och gå på kurser. Det finns oftast väldigt
många möjligheter att på jobbet utveckla
sig och lära sig mera.

4. Säkerställ ditt marknadsvärde.

Ditt personliga marknadsvärde bestäms
inte bara av vad din utbildning och dina
erfarenheter, utan även av din potential
framåt. Förändringstakten är hög och
för att matcha framtida roller behöver
du fylla på med nytt. Med målet i sikte
blir det tydligare att se vad du behöver
fylla på för att stärka ditt CV.

5. Vårda ditt nätverk och dra nytta
av sociala media.

Många jobb tillsätts utan att de annonseras. Du gör klokt i att underhålla ditt
nätverk och säkerställa att den egna profilen på LinkedIn är uppdaterad.

6. Ta hjälp av en karriärrådgivare
– gör ett aktivt beslut.

Stanna eller gå vidare - ett beslut är oftast
bättre än inget beslut alls. Låt lusten att
göra något nytt styra och inte rädslan för
att släppa det gamla.
Vi ser det vi har på näthinnan och tolkar
verkligheten utifrån våra idéer om vad
det kan vara. Stirrar vi oss blinda på vad
vi har, så ser vi inte nya möjligheter till
förändring.
Vi på AS3 har jobbat med karriärrådgivning i över 30 år. Vi vet att om du har en
karriärplan och får rätt stöd, så kommer
du helt enkelt att se fler möjligheter och
bättre kunna ta tillvara på det öppningar
som faktiskt finns.

Vill du veta mer, hör
av dig till oss:
info@as3.se
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Expertanalys hjälper
läkemedelsbolag att
fatta rätt beslut

Att ta fram ett nytt läkemedel är en lång och kostsam process med många fallgropar. De flesta projekt läggs ner innan
läkemedlet har nått marknaden. Med stöd från Offspring Biosciences unika kompetens för vävnadsanalys förbättrar
läkemedelsbolagen väsentligen oddsen för framgång.

A

tt ta fram ett nytt läkemedel kostar i genomsnitt över 10 miljarder
SEK och tar ca 10–20
år. Få läkemedelsprojekt tar sig dock hela
vägen fram, eftersom det finns många
fallgropar. Att man fattar fel beslut och
satsar på fel häst och på så sätt gör av
med alla pengar innan man nått en lösning är det vanligaste. Mot bakgrund av
detta startade Anders Dahlstrand, Dan
Sunnemark och Anne Svensson, samtliga tidigare experter på Astra Zeneca
Södertälje, sitt bolag Offspring Biosciences för åtta år sedan. Anders, Dan
och Anne ingick där i en specialistgrupp
vars uppgift var att stödja AstraZenecas
läkemedelsprojekt med en speciell typ
av analys i vävnader från människa och
djur.
-Vår unika förmåga att planera och
genomföra sådana analyser är baserad
på den erfarenhet vi under lång tid
byggt upp genom vårt arbete med läkemedelsprojekt inom farmaindustrin.
Med effektiva metoder och förfinade
analystekniker genererar vi kvantitativa och tillförlitliga data som besvarar
kundernas frågeställningar och bidrager
till viktiga beslut inom projekten. De
tjänster vi tillhandahöll internt fram till
dess att AstraZeneca lade ner sin forskningsenhet i Södertälje, erbjuder vi nu på
konsultbasis till projektteam inom den
globala farmaindustrin. Våra kunder är
främst etablerade inom Europa och USA
och omfattar allt från små start-ups till
de allra största farmabolagen, säger Anders Dahlstrand, VD och medgrundare
till Offspring.
De vävnadsanalyser som är bolagets tekniska fokus besvarar en rad olika frågor
åt läkemedelsbolagen. När dom vill utveckla ett läkemedel mot en sjukdom
måste arbetshypoteser först sättas upp
och testas om vad som går fel i kroppen
och varför man utvecklar sjukdomen.
Navet för dessa hypoteser är att något
händer i den sjuka vävnaden, såsom
bildandet av ett specifikt protein, som
ger uppkomst till sjukdomsprocessen.
Läkemedelsprojekt har ofta som mål att
identifiera och blockera sådana protein.

olika teorier illustreras av upptäckten
av proteinet PD1’s roll i utvecklingen
av lungcancer.
- `Immunterapi mot cancer´ gav nobelpriset i medicin för två år sedan och
bygger på insikten av den viktiga roll
som immunförsvarets celler har för att
söka upp och döda tumörceller. Tumören kan dock utsöndra proteiner, såsom
PD1, vilka förlamar immuncellernas
cancerdödande förmåga. Detta gör att
tumören får möjlighet att växa och bilda
metastaser. Denna kunskap har lett till
utvecklandet av effektiva läkemedel som
blockerar broms-signaler, såsom PD1,
från tumören till immuncellerna säger
Anders. Anders visar en bild från ett av
labbets experiment som illustrerar hur
en tumör i lungan (de gröna cellerna)
omringas av en stor mängd immunförsvarsceller. Dessa celler är dock utsatta
för PD1 proteinets bromsande effekt
(visas genom att de blå och rödfärgade
immuncellerna även färgas vita). Detta föreslår att just denna patient skulle
kunna ha behandlats med ett läkemedel
som stör ut PD1 proteinets aktivitet i
tumören.

Lungcancer tumör

Men på vägen från hypotes till ett verksamt läkemedel så måste ett antal frågor
besvaras. Finns proteinet verkligen där
och hur driver det i så fall på sjukdomsprocessen? Offspring tar sig an allt från
att bygga upp, designa och utföra studier
så att dessa frågar kan besvaras.
- Vi undersöker bland annat om och
hur dessa proteiner produceras i den
sjuka vävnaden och om det framtida
läkemedlet har förmågan att söka upp
och binda till sin målmolekyl. Vill man
behandla skadade nervceller så är det
viktigt att läkemedlet fastnar just på
dessa nervceller och det är något som

vi har verktyg för att studera. Vi kan även
undersöka om läkemedlet har förmågan
att minska de sjukliga förändringarna i
vävnaden och dessutom hjälpa företagen
att utveckla diagnostiska tester som mäter läkemedlet och dess effekter i kliniska
tester. Detta är svåra analyser som kräver
erfarenhet och noggranna och effektiva
arbetsmetoder, berättar Dan Sunnemark,
medgrundare av Offspring. När läkemedelsbolagen inte har resurser, eller inte
själva har kompetensen att genomföra
dessa studier, då kommer de till oss.
Ett exempel på hur Offspring kan hjälpa
läkemedelsbolagen med att undersöka

Offspring går bra och expanderar. Förutom de tre grundarna så har nu två erfarna kolleger från AstraZeneca, samt en
forskare från McGill Universitetet i Montreal, anslutit sig till företaget. För att
kunna fortsätta utvecklas behöver man
nu även rekrytera nya medarbetare med
erfarenhet av projektledning, med specifika tekniska erfarenheter på labbsidan,
samt försäljning och marknadsföring. En
spännande utveckling i företaget är även
deras arbete med att digitalt behandla de
data som analyserna skapar. Detta görs
genom kvantitativ bildbehandling stödd
av maskin-inlärning/artificiell intelligens (AI ). Offspring söker därför även
nya medarbetare med lämpliga kunskaper för att stärka företagets förmågor
inom dessa områden.
- Vi erbjuder en arbetsplats i en dynamisk verksamhet där vi jobbar nära
våra kunder i läkemedelsindustrin med
utmanande frågeställningar, spännande
tekniker och integrerade och effektiva
arbetsflöden, avslutar Anders.
Skribent: Anna Bjärenäs
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Framtidens kapitalförvaltning
kräver smarta verktyg
Sverige omtalas ofta som det land i världen som leder digitaliseringen. Detta gäller dock inte alla branscher.
Kapitalförvaltningsbranschen är en av de branscher som är sist ut när det gäller att digitalisera sina affärsprocesser, men nu
inser allt fler nyttan av ett branschanpassat affärssystem.

I

dagens digitala värld är det
lätt att förledas att tro att det
inte finns något kvar att digitalisera. Så är dock inte fallet.
Det finns fortfarande ett fåtal
branscher där man i stor utsträckning fortfarande förlitar sig på
papper och penna för att dokumentera
såväl kundbesök som att skriva avtal och
där Excel fungerar som kunddatabas,
uppföljningsverktyg och kalkylverktyg
i ett. Kapitalförvaltning är ett exempel
på en sådan bransch.
– Tvärtemot vad man kanske skulle
kunna tro så är branschen är relativt
eftersatt vad gäller digitalisering. Vi såg
att det fanns ett stort behov av en lösning
som gjorde att man kunde digitalisera
och optimera hela affärsprocessen, säger Markus Alin, VD och grundare på
Sharpfin.
Med Sharpfin Wealth Management Suite
kan kunderna, som är såväl svenska som

vissa områden, så att man kan skala systemet även på större kunder.
– Det står klart att det finns ett stort
intresse hos kunder för detta, tillväxttakten beror bara på leveranskapacitet
inom utveckling och försäljning, menar
Markus.

internationella aktörer verksamma inom
kapitalförvaltning, sköta hela affärsprocessen. Systemet, som är uppbyggt
i moduler, hanterar administration och
dokumentation från första kundkontakten, samt uppföljningsplan på hur man
förvaltar kundens pengar på bästa sätt
så att man kan kontrollera att den rådgivning som kunden fått ger det resultat
man kommit överens om. Vidare håller
systemet även reda på risknivå per kund
så att man inte bryter överenskommelserna. Allt som har med förmögenhetsförvaltning att göra, hur man köper och
säljer värdepapper, funktionalitet kring
administration och beräkning av arvoden samt rapportering och uppföljning
går enkelt med Sharpfin Wealth Management Suite. Förutom att underlätta och
effektivisera för förvaltare och rådgivare
möjliggör även en digitalisering av alla
processer en enklare regelefterlevnad
gentemot Finansinspektionen.
- Vi är relativt ensamma om att till-

handahålla en fullt integrerad funktionalitet för hela förvaltnings- och rådgivningsprocessen så att kunderna får en
effektivare förvaltning och rapportering,
säger Markus.
Med hjälp av smarta API:er kan kunderna integrera systemet mot exempelvis ett
befintligt CRM-system. Andra anpassningar kan också göras så länge det är
generella funktionsförbättringar.
- Vi tar in kundidéer och utvecklar
systemet därefter när det är förbättringar
som kommer alla kunder till del. Vi kan
även anpassa systemet till varje kund
genom att skapa skräddarsydda portföljrapporter till kunderna med deras
logotyp och grafiska profil. Att kunna
presentera en rapport med egen design
är väldigt viktigt för kundernas trovärdighet och varumärkesbyggande, säger
Markus. Framåt handlar det för Sharpfin
om att fördjupa funktionaliteten inom

Fler och fler inser fördelarna med att ha
ett digitalt stödsystem för sina affärsprocesser som är anpassat efter verksamheten. Ska man hålla sig i marknadens
framkant, ha en möjlighet att erbjuda
snabb och säker kundservice även i framtiden, samt hålla god lönsamhet är detta
en nödvändighet.
Framåt har Sharpfin planer på att växa
i Skandinavien och därefter i resten av
Europa. På längre sikt ser man även
Asien som en spännande marknad, där
Singapore, exempelvis, är en marknad
som liknar den europeiska på många sätt.
Just nu är Sharpfin mitt uppe i en pågående investeringsrunda som startade
den 23 juni och pågår till slutet av juli.
Målet är att få in mellan fyra och sex
miljoner kronor i nyemissionen.
Skribent: Anna Bjärenäs
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En stark företagskultur är
nyckeln till framgång för
succérestaurangerna
Olivia har sedan 2006 erbjudit nordbor en genväg till Italien, via smaklökarna.
Med stora satsningar på såväl råvaror som företagskultur, humankapital, design och atmosfär har man med
framgång lyckats expandera konceptet över landsgränserna.

O

livia har sedan start riktat sig främst till
kvinnor från 25 och uppåt och har lyckats
etablera sig som en kvalitetsrestaurang för
yngre människor. Konceptet bjuder på autentisk italiensk mat tillagad av högklassiga
råvaror utifrån genuina recept. Av de 98
procent av gästerna som säger att de vill komma tillbaka efter
ett besök hos Olivia pekar 80 procent på just kvaliteten på
maten och atmosfären i restaurangerna som huvudsakliga skäl.
– Vi har också hyggliga priser, det ska vara ett enkelt beslut
att komma in på Olivia och äta och dricka gott för ett humant
pris, men det går även att göra restaurangbesöket till en större
upplevelse. Våra kunder älskar förutom maten även designen
och servicen, som naturligtvis hjälper till att skapa atmosfären,
menar Hans Petter Hauge, CEO Olivia Restauranter.
Expansionen sedan den första restaurangen slog upp portarna
2006, till tre restauranger tio år senare och nu 2020 snart 10
restauranger, varav en är en ”Grab and Go, kan bara beskrivas
som en framgång. Man har följt en tvådelad strategi, där man
genom bra drift och feedback från medarbetare och kunder
kunnat uppnå en bärkraftig tillväxt i Norden.
Medarbetarna står i fokus i den starka företagskultur som
skapats på Olivia. I ett samarbete med Great Place to Work
försäkrar man sig om att på ett målmedvetet och strukturerat
sätt ta vara på den tillgång medarbetarna är och att förmedla
kulturen på ett tydligt sätt till nya medarbetare.
- Olivia ska vara det bästa stället att jobba. Vi är moderna,
jobbar mycket med bekräftelse, engagemang, transparens,
modern teknologi och en tydlig värdegrund. Man ska tycka om
att jobba hos oss och vara stolt över sitt jobb. Vi är måna om
att bevara och utveckla den starka kulturen som är grunden
i Olivias verksamhet. Detta upplever såväl medarbetare som
gäster, det ena går inte utan det andra, nöjda medarbetare ger
nöjda gäster, menar Hans Petter.
Samarbetet med Great Place to Work innebär att man mäter
temperaturen på företaget varje år och får klara besked om
hur medarbetarna upplever sitt jobb på Olivia.
– Vi har förbättrats varje år i resultaten från undersökningen. Olivia är en arbetsplats där man får utvecklas, kan känna
sig trygg, blir engagerad, där vi satsar på medarbetarna.Vi
har nu runt 700 anställda, vilket ger oss ett stort ansvar som
arbetsgivare, säger Hans Petter.
Bolaget lägger stor vikt vid medarbetarnas trivsel och välbefinnande. Redan från start ska man komma in i vettig utbildning, som sedan följs av uppföljning och ytterligare utveckling
kontinuerligt.
- Vi pratar mycket kultur och lever kulturen som är en del
av vår utveckling. Vi fortsätter att växa. Nästa öppning blir i
Stockholm, på Medborgarplatsen, där vi öppnar i oktober och
kommer att ha såväl ute- som inomhusservering. Vi anställer
nya människor hela tiden och då är en stark profil väldigt viktigt. Det är motorn i att vi kan fortsätta vara Olivia även om

vi kommer till nya länder och med ny personal, säger Hans Petter.
Inom organisationen finns 130 ledare på olika nivåer, som i princip
alla har kommit upp inom organisationen. På Olivia är man inte
rädda för att låta medarbetarna pröva sina vingar i nya roller.
- Det är viktigt att de anställda kan växa och få en karriär inom
bolaget, många får sin första ledarerfarenhet hos oss. Vi kan erbjuda det eftersom vi växer och ständigt skapar nya roller, säger
Hans Petter.
Coronasituationen har varit tuff för restaurangbranschen, men
även här har företagskulturen och samhörigheten spelat en viktig
roll och fått medarbetarna på Olivia att hålla modet uppe.
- Vi har kommunicerat med våra anställda varje dag under
Coronaperioden, även de som inte har haft jobb under tiden. Vi
har varit öppna med vad vi gör och vad vi kan lova och inte. Nu
har vi åter öppnad alla våra restauranger i Norge och Sverige efter
karantänen och har inte mist en enda ur personalen, säger Hans
Petter stolt.

www.facebook.com/oliviaavenyn/
oliviarestauranger

www.oliviarestauranger.se
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Smidigt onlineverktyg för
profilprodukter ger alla
parter fördelar
Profilbutiken har funnits i 23 år och hela tiden legat i framkant på olika sätt. Nu senast med den unika beställningsportalen som
innebär stora effektivitetsvinster för såväl kunder som medarbetare, leverantörer och partners.

E

tt profilbolag som sticker ut är Profilbutiken. Med sin webblösning för
sömlös beställning från idé till färdig
profilprodukt direkt i webbshopen är
man ensamma i branschen om att ha
skapat ett smidigt beställningsflöde
som förenklar för såväl kunder som partners.
Bolaget har funnits sedan 1997, då det startades
av tre delägare som fortfarande är verksamma i
bolaget. Reklamtrion, som bolaget då hette, var
snabba med import från Kina och kunde därmed
hålla nere priserna. I kombination med att man
hade egen designavdelning blev resultatet att man
kunde leverera unika produkter till kunderna.
- När man beställer allting direkt från fabrik
kan man göra helt andra saker, man behöver inte
förhålla sig till en färdig produkt där trycket eller
brodyren ska få plats på en begränsad yta. Att kunna
beställa exempelvis broderi över en hel keps som
sedan sys ihop, ger mycket större frihet, berättar
Caroline Wallgren, VD på Profilbutiken.
Åren gick och att beställa direkt från fabriker i
Kina blev sedermera mer eller mindre standard
även hos konkurrenterna. För att fortsatt leverera
upplevt värde till kunderna och kunna erbjuda
en unik kundupplevelse fattades 2014 beslutet att
börja rikta in sig mer på försäljning via nätet. Det
slutade med att man valde att lägga upp hela beställningsprocessen i webbshopen. Webbshopen
Profilbutiken gick så bra att man beslöt att byta
till samma namn även på bolaget.
- Alla i branschen finns på nätet, men det unika
med Profilbutiken är att hela processen kan ske
online utan en massa mailande, först med profilföretaget, sedan med en leverantör och så vidare.
Det är många turer som drar ut på tiden innan man
kommer till avslut och får sin produkt levererad,
berättar Caroline.
I webbshopen kan kunden välja produkt, antal
och färg, ladda upp sin egen logotyp i önskvärd
storlek, samt klicka och dra för att bestämma var
på profilprodukten logotypen ska synas. Aktuella
lagersaldon gör att man direkt vet om en produkt
är tillgänglig i det antal man vill beställa och man
får dessutom veta leveranstid och pris vid olika
volymer direkt i systemet.

Till systemet har man kopplat olika leverantörer, till exempel produktleverantörer och tryckerier, så att de själva
kan gå in och ladda ner logotypen. De får även veta antal
och utförande på produkten som ska beställas, kort sagt,
hitta all information som behövs för produktionen i systemet. Alla är ihopkopplade i samma system, vilket ger
hög säkerhet, hög effektivitet och minskar risken för att
det blir fel. Via webbchatt i sociala medier får kunderna
- Vi har aktuella lagersaldon från leverantörerna väldigt snabbt hjälp med frågor.
i systemet så det ska inte vara så att produkter är
slut när man väl bestämt sig. Det är ett smidigt
- Det unika med systemet att det är uppbyggt för
system där kunden själv kan se hur slutresultatet att förenkla för alla parter. Även för våra befintliga och
kommer att bli innan man lägger beställningen. framtida säljare så är det här verktyget jättebra, eftersom
Processen ger stor tidsbesparing för kunden och deras kundbas själv kan köpa produkter, det sparar tid
vill man beställa produkter man beställt tidigare för säljaren också, säger Caroline.
är det bara att kopiera en gammal beställning så
Profilbutiken har kunder i alla branscher och av alla
är jobbet redan klart, säger Caroline.
storlekar. Med vissa har man stora avtal, men beställ-

ningstjänsten är även anpassade för att mindre företag ska
kunna gå in och beställa små kvantiteter.
– Många av våra produkter kan man beställa även styckvis.
Vi är ganska ensamma om att anpassa och göra det enkelt
och tillgängligt även för mindre företag. Som komplement
till webbshoppen går det naturligtvis att göra helt unika
saker själv och specialbeställa dessa, avslutar Caroline.
Skribent: Anna Bjärenäs

www.profilbutiken.se
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FÖRETAGSPRESENTATION

”DET BOR EN HJÄLTE
Svensk
&vid ALLA”
Spara
Sparamed
med10%
10%
årsränta
årsränta
INOM
OSS
Din
partner
Att bedriva ett Grundbulten i CoachCompanions utbildär ICFs (International Coach Federacoachande ledarskap ningar
tion) 11 kärnkompetenser och den patenteär att lyfta fram och att rade Propellermodellen.
Den innebär att man hittar en balans,
ta till vara på kraften och–förmåga
att vara chef, ledare och coach
Ekenberg
Andersson är en fullservicebyrå
i sina &medmänniskor.
och att kunna växla mellan de olika rollerna – de olika propellerbladen – när situatioDetpå
vetsvensk
man på
med inriktning
och internationell
nen kräver det och på så sätt skapa framdrift,
CoachCompanion,
sägerkan
MariaviJonzon, utbildare och marknadsaffärsjuridik.
Genom vår erfarenhet
ansvarig på CoachCompanion.
ett utbildningsföretag
Coachens
främsta redskap är att se mederbjuda Dig och Ditt företag högklassig
och
som fokuserar på människors styrkor och potential, menar
professionell affärsjuridisk rådgivning
i kompmodernt, hållbart hon.– Med ett coachande förhållningssätt
licerade sammanhang.
ledarskap. utgår man från det som är bra och bygger

internationell
fastighetstransaktioner
nå ny självinsikt och svaren inom sig själva,
där man genom samtal supportar individen
att hitta sina styrkor och nå resultat, säger
Maria Jonzon.

närvarande håller hon på att ta sin certifiering.

affärsjuridik
Spara med 10% årsränta

Text: Redaktionen

vidare på det. Som coach har man tillgång till
en mängd verktyg som hjälper människor att

Veronica Almqvist Lundblad jobbar som

verksamhetsansvarig inom äldreomsorgen.
Hon har blivit diplomerad coach genom
CoachCompanion och är just nu i färd med att
gå vidare för att bli certifierad. Ur hennes perspektiv har utbildningen varit en stor succé.
– Jag har fått helt nya glasögon och tillgång till fler redskap som ger mig möjlighet att se hela människan – jag är övertygad
om att det bor en hjälte inom oss alla. Jag har
också insett fördelen med att kunna förstå,
och växla mellan de olika rollerna chef, ledare och coach. Om man bara använder ett av
propellerbladen så blir det inte bra – utbildningen har lärt mig att hitta balansen, säger
hon.
Verktygen har också varit värdefulla i hen-

Medlem i ILN – International Lawyers Network –
ett av världens största affärsjuridiska nätverk

Maria
Jonzon
Tel:
08-463

07 50

Magdalena Lindhard

nes privatliv, menar Veronica Almqvist Lundblad.
– Att vara aktivt lyssnade och se den inneboende kraften i människor är något man har
nytta av i alla situationer, säger hon.
Magdalena Lindhard jobbar till vardags
inom hotellsektorn. För henne var utbildningen hos CoachCompanion ett enkelt val – för

info@ekenbergandersson.se

– Efter många år med samma yrke kände
jag enorma behov för förändring, att utmana
mig själv och få bekräftelse att allt är möjligt.
Viljan att satsa på sig själv, utveckla och höja
mina kompetenser var riktigt stark, säger hon
och fortsätter:
– I mitt jobb som marknadsansvarig
och försäljningsansvarig använder jag det
coachande förhållningssättet med mer öppna
frågor och aktivt lyssnande, än tidigare. Fördelen med det är att jag har mer medvetna kunder och detta ger i sin tur ett större helhetsbegrepp för alla. Det skapar bättre relation, trovärdighet, ökar försäljning och skapar bättre
resultat.

Hon rekommenderar starkt att man går en
utbildning hos CoachCompanion.
– Jag fick inte bara nya kunskaper som jag
tar med mig till arbetsplatsen, jag lärde mig
även mycket om mig själv och fick starkare
självinsikt. Idag ser jag inga hinder framför mig, bara möjligheter. Jag känner enorm
tacksamhet för allt jag har lärt mig så här
långt samt för alla underbara människor jag
mött på vägen, säger Magdalena Lindhard.

Läs mer coachcompanion.se

www.ekenbergandersson.se
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Vi på UpplandsSpar ser fram emot att välkomna dig som kund!
www.upplandsspar.se
VIKTIG INFORMATION. UpplandsSpar AB är registrerat hos Finansinspektionen enligt lagen om inlåningsverksamhet (2004:299). Insatta medel används för
finansiering av Bolagets moderbolags, Uppland Kapital ABs, verksamhet. De inlånade medlen ska användas för investeringar i koncernens verksamhet eller
placeras i räntebärande värdepapper. Insatta medel omfattas inte av Lagom om Insättningsgaranti (1995:1571) och kan förloras i händelse av Bolagets
obestånd.
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UpplandsSpar ger dig ett mycket flexibelt sparande till bästa sparränta. Du öppnar
ditt konto enkelt och snabbt genom inloggning med BankID. Det kostar inget att
öppna ett konto. På Sparkontot har du möjlighet att göra obegränsade fria uttag och

Vi är glada att kunna meddela lanseringen
av vår senaste modul: Pull Planning
Pull Planning är en teknik som används inom bygg
och tillverkning för att hantera och samordna
aktiviteter och projekt. Målet att minimera slöseri
av material, tid och ansträngning för att generera
ett så maximalt värde som möjligt.
“Byggbranschen är ett exempel på en industri
som har kämpat med digital omvandling och
fortfarande använder analoga whiteboards med
papper klisterlappar i stor utsträckning även om
det finns mjukvarulösningar på marknaden. De
flesta lösningar är skapta för specialister och är inte
lämpliga för effektiv kommunikation och samarbete.
Hoylus-moduler är utformade för att uppfylla mycket
specifika processer eller arbetsflödesmetoder och
innehåller precis vad du behöver för den processen.”

Stein Revelsby, VD på Hoylu

Kontakta oss: www.hoylu.com/hello

Svensk innovation löser ett av vår
tids största arbetsmiljöproblem
Smärtor till följd av datoranvändande är ett av de största problemen på arbetsplatser idag. Tidigare har man trott att höj- och
sänkbara skrivbord är lösningen, men nu har det visat sig att de inte är tillräckligt bra för daglig användning,
utan kräver utveckling för att råda bot på problemet.

E

tt av vår tids största arbetsmiljöproblem är att datoranvändande orsakar smärtor i axel- och nackpartiet
hos medarbetarna. Långvarig smärta är i sig en vanlig
orsak till nedsatt arbetsförmåga som i sin tur kan leda
till psykisk påfrestning, ohälsa och sjukskrivning.
Hela 35 procent av alla i arbetslivet har ont i övre
delen av ryggen och nacken på grund av digitalt arbete. De flesta
arbetsplatser erbjuder idag höj- och sänkbara bord, något som man
hittills trott hjälper mot smärtorna orsakade av datoranvändandet.
Nu visar en nyligen utförd medicinsk studie vid Linköpings Universitet på vikten av utveckling av dagens skrivbord, detta eftersom
även höj- och sänkbara skrivbord gör att användaren intar en för
axlar, nacke och armar skadlig statisk position.
- Höj och sänkbara bord funkar inte mot musarm och stela
nackar, det är inte alls tillräckligt, det hjälper mest mot ländryggsbesvär och diskbråck. Som arbetsgivare eller användare tror man
att problemet som finns åtgärdas men det gör det inte, eftersom
man ändå har armarna i samma vinkel och nackmusklerna då felbelastas. Oavsett om personen står eller sitter ner känns axlar och
nacke spända under hela dagen. Denna muskelanspänning skapar
psykisk stress, oro och muskelsmärtor, säger Jonas Tjärnhell, VD
på WorkMotions.
WorkMotions startades av entreprenörer som brinner för att förbättra arbetsmiljön och livskvalitén för medarbetare på framtidens
arbetsplatser. Med sin patenterade lösning DynaDesk, ett ergonomiskt, rörligt skrivbord, har man nu hittat ett sätt att faktiskt
åtgärda ett av vår tids största arbetsmiljöproblem.
- För att musklerna och människan ska må bra måste vi röra på
oss. Med DynaDesk rör sig armarna hela arbetsdagen i en lugn och
harmonisk medicinskt utprovad rörelse. Användarna märker inte
av rörelsen mer än att det känns skönt och avslappnat i musklerna
efter arbetsdagens slut och de upplever ett lugn, berättar Jonas.
Studien vid Linköpings Universitet visade att testpersonerna efter
bara fyra veckors användande av DynaDesk mådde bättre och märkte
tydliga förbättringar av nackmuskelns funktion och kondition.
– Vi har i pilotstudien funnit statistiskt signifikanta förbättringar
av både muskelfunktion och upplevt välbefinnande hos deltagarna,
säger Bijar Ghafouri, Ass. professor vid Linköpings Universitet och
ledare av forskargruppen vid smärt och rehabiliteringscentrum,
universitetssjukhuset, PAINOMICS® laboratorium, som har genomfört studien.
- Det säger sig själv att om du spänner dina axlar får du en
grundare och sämre andning och med det följer ett stresspåslag,
säger Jonas.
Enligt studien ökar alltså DynaDesk både användarens produktivitet
och välbefinnande, något som är avgörande för att medarbetarna ska
kunna prestera optimalt. Forskarna kunde uppmäta en 11-procentig
ökning av deltagarnas produktivitet när de använde ett DynaDesk.
- Vi måste börja se personalen som den viktiga resurs de är,
de måste prestera på topp för att hänga med i konkurrensen mot
datorer och andra högutbildade länders arbetskraft, påpekar Jonas.
DynaDesk finns redan att köpa som ett komplett höj- och sänkbart
skrivbord. All tillverkning och produktutveckling sker i Sverige och
kunderna kan välja precis vilka färger och former som de önskar
på bordsskivan. Till efter sommaren planerar Workmotions att
lansera en ny ”variant” av DynaDesk som kunderna kan montera
in i sina egna befintliga skrivbord. När den nya varianten visades
på Möbelmässan i februari blev en handfull av de stora, världsledande tillverkarna av kontorsmöbler/skrivbord intresserade av att
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kunna erbjuda DynaDesk som en del av sitt sortiment.
- Vi hoppas i och med detta stora intresse att DynaDesk får den spridning på marknaden som den förtjänar
och att vi på så sätt kommer till rätta med ett av vår tids
största arbetsmiljöproblem, avslutar Jonas.
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