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Framtidens Arbetsplats

Min dator är min 
arbetsplats, kunder och 
kollegor hänger med 
runt världen med alla 
tillgängliga digitala 
hjälpmedel. Innovation 
och inspiration kommer 
naturligt för mig med det 
arbetssättet

”

WENDELIN MEDIA

Susanne 
Birgersdotter     Profilen s.20



D igitaliseringen  är 
på de flesta bolags 
agenda och många 
sitter i utmanande 
diskussioner kring 
den digitala framtiden. 

Stressen breder ut sig på arbetsplatsen, 
psykosociala och stressrelaterade 
sjukdomarna ökar och endast 14 procent 
är emotionellt engagerade i sitt jobb. Allt 
enligt undersökningar från bland annat 
Folkhälsoinstitutet, Försäkringskassan 
och Gallup.

Två svenska profiler som tillsammans 
har fullt fokus på att hjälpa näringslivet 
genom den digitala resan, är coacherna, 
författarna och föreläsarna Christer Olsson 
och Jonas Hammarberg.

Christer har i över 25 år rest föreläst med 
sitt sunda bondförnuft och med böcker 
som Vart är du på väg och vill du dit, har 
hundratusentals svenskar fått inspiration 
och engagemang. Jonas är IT-entrepre-
nören som blev coach och en av landets 
mest eftertraktade föreläsare inom Digitalt 
ledarskap. Jonas skrev bl.a. bästsäljaren 
Get Digital or die trying och är nu aktuell 
med en helt ny bok, Apparnas Planet – 
människans roll i en digital värld.

Enligt Christer och Jonas behöver var-
je organisation först finna sitt framtida 
drömläge, vart man vill? När man vet 
vart man ska blir det så mycket enklare 
att bestämma vad man behöver göra för 
att komma dit. Och för det kan tre enkla 
frågor ge bra svar på vägen:

1. Vad behöver människor, alla människor 
i vår verksamhet, göra annorlunda eller 
mer av för att vi ska nå vår vision?

2.Vilka hinder, strukturella liksom kultu-
rella, upplever vi i vår verksamhet, som 
förhindrar att vi gör allt det där vi vet att 
vi vill göra?

3.Vad behöver chefer och ledare göra an-
norlunda eller mer av för att eliminera 
hindren och föda de beteenden och hand-
lingar vi söker?

Detta är både en kulturresa och en 
ledarskapsresa, något som Christer och 
Jonas är väl bekanta med. 

- Vi har de senaste åren haft möjligheten 
att vara med på över hundra bolag och 
offentliga organisationers kultur och 
ledarskapsresor. Som konsulter gör 
vi i princip samma sak varje gång. Vi 
börjar i ledningsgruppen, går vidare till 
ledarskapet och i den bästa av världar når 

Ledare och medarbetare
får hjälp på den digitala resan
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”
vi ut till hela organisationen.

Många bolag lägger stora pengar på att 
identifiera värderingar, kultur och ledar-
skap, med konsekvensen att det blir min-
dre över för att faktiskt få det att hända. 
Men ärligt talat är det väl precis detta som 
det handlar om – det verkliga värdet lig-
ger i att få medarbetare och ledare att gå 
från ord till handling. Även här har Chris-
ter och Jonas ett svar. Tillsammans med 
sina kollegor i mjukvarubolaget Awesome 
Group, har man under snart sex år ut-
vecklat plattformen N’GAGER, som just 
hjälper ledare och medarbetare att lära 
och engagera varandra. Ett verktyg som 
dessutom en hel rad namnkunniga bolag, 
stora som små, använder dagligen. 

- Med N’GAGER kan organisationer göra 
det vi konsulter normalt sett gör, helt själva 

och till en bråkdel av kostnaden. På så sätt 
hjälpa så många fler.” säger Jonas. 

En av kunderna är det ledande hudvårds-
bolaget HBS Nordic, som distribuerar 
Exuviance och Neostrata i Norden via 
1500 salonger. Som en del av sin digitali-
seringsresa tog man hjälp av N’GAGER för 
att utveckla kulturen och efter det första 
år med N’GAGER hade engagemanget i 
organisationen ökat med hela 400 procent.

- HBS är nu inne på sitt femte år med 
N’GAGER och verksamheten utvecklas 
fantastiskt. avslutar Jonas.

HBS är nu inne 
på sitt femte år 
med N’GAGER 
och verksamheten 
utvecklas 
fantastiskt. 

Christer Olsson och Jonas Hammarberg



F örsta juli i år  dubblas 
rutavdraget. För Hem-
frid innebär detta att både 
intresset och efterfrågan 
kring deras tjänster kom-
mer att öka.

Hemfrid har under de senaste åren haft 
en väldigt stark organisk tillväxt. Detta 
då intresset för att ta hjälp i hemmet 
ökat samtidigt som deras utbud bred-
dats med nya innovativa tjänster. Men 
Hemfrids framgångar beror också på 
deras vilja att ständigt hålla sig ajour. 
    -Hemfrid ligger i framkant genom 
att hela tiden tänka nytt och göra för-
ändringar. Digitaliseringen är viktig 
för att vi ska kunna fortsätta framåt, 
så därför gör vi vårt yttersta för att 
hänga med i utvecklingen, säger Maria 
Andersson, VD på Hemfrid.

Digitaliseringsresan
Idag arbetar närmre 2 300 medarbetare 
på Hemfrid och de har kontor på sex 
platser i Sverige. Maria Andersson be-
rättar att företaget sedan en tid tillbaka 
satsat på att modernisera stora delar av 

verksamheten – en digitaliseringsresa 
som bär hela vägen in i framtiden. 
Ett bra exempel på detta är den app 
som de har utvecklat och nu använ-
der för att på ett effektivt och säkert 
sätt kommunicera med kunder likväl 
medarbetare. 
    - Appen har kort sagt förenklat hur 
vi jobbar. Med den kan vi bland annat 
nå ut med information, erbjuda stöd 
och hjälp samt boka in eller om upp-
drag. Vi slipper också mycket manuell 
administration och har tid till annat, 
mer värdeskapande, förklarar Maria 
Andersson.

Medarbetarsatsningar
För tillväxtbolaget Hemfrid är det av 
största vikt att medarbetarna känner 
engagemang och motivation i deras ar-
bete. Därför är det A och O för Hemfrid 
att ge de verktyg och förutsättningar 
som krävs för att medarbetarna skall 
lyckas i deras roller. Senaste året har 
Hemfrid bland annat påbörjat ett stort 
arbete med flera årliga workshops, 
vidareutbildningar, sociala aktivite-

Vi är aldrig rädda 
för att testa något nytt

ter samt ledarskapsprogrammet ”De 
7 goda vanorna”, vilket fungerar som 
en kompass för förhållningssätt och 
samtidigt stärker företagskulturen.  
    -Vi har utöver det utvecklat våra 
pre- och onboardingprocesser och 
tillhandahåller ett genomtänkt intro-
duktionsprogram som är en blandning 
av praktiska och teoretiska moment. 
För oss är det viktigt att personalen 
trivs och tycker det är roligt att gå till 
jobbet, berättar Maria Andersson.

Ringar på vattnet
Det arbete som Hemfrid gjort de senas-
te åren har uppmärksammats på flera 
andra håll, nu senast genom att de till-
delades en Digital Workplace Award. 
Hemfrid har även fått utmärkelsen 
Mäster-Gasell och utsetts till ett utav 
tolv Best Managed Companies 2019. 

Lediga tjänster och mer information 
om hur det är att arbeta på Hemfrid 
hittar du här:

www.hemfrid.se/lediga-jobb/
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Tillväxtbolaget Hemfrid omfamnar digitaliseringen med öppna armar.

Appen har kort sagt förenklat 
hur vi jobbar. Med den kan 
vi bland annat nå ut med 
information, erbjuda stöd och 
hjälp samt boka in eller om 
uppdrag. 

”

 SPONSRAD ARTIKEL
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Klarar din arbetsplats ”smell-testet”?

som åstadkoms. Och på att cheferna ger medarbetarna frihet 
och ansvar att göra sitt jobb på bästa sätt. Går det att skapa 
en kultur av detta slag? Under alla år som jag har jobbat med 
ledarutveckling har jag hittills inte stött på den perfekta chefen. 
Men jag har haft förmånen att träffa många bra chefer. Det är 
personer som vet vilka de är, vad de kan - och vad de inte kan. 
Som är villiga att fortsätta att utvecklas och som målmedvetet 
jobbar med sin ledningsgrupp för att skapa ett riktigt bra team.
De har tänkt igenom sitt ledarskap och de kan konsten att 
delegera. På framtidens arbetsplats förstår cheferna sin roll 
och låter medarbetarna ta ansvar på riktigt. 

Sprider sig doften av initiativkraft, förtroende och verklig vilja 
att leverera något bra på din arbetsplats? Eller luktar det kon-
troll, begränsningar och misstro? Besökaren kommer att märka 
skillnaden bara efter några minuter.

Ann Askenberger
VD på AnnLeda Ledarutvecklare
ann@annleda.se  www.annleda.seV ad är framtidens arbetsplats? Är det en 

fysisk plats dit du går varje morgon. Eller 
där du arbetar var du än befinner dig i 
världen? Vad definieras den av? 
Jag är övertygad om att känslan i mage 
och hjärta redan efter en kort stund på 

arbetsplatsen blir den viktigaste framgångsmätaren. Den 
avgör hur länge medarbetare och kunder vill stanna kvar. 

Sumantra Ghoshal, indisk legendarisk managementguru 
och professor på Insead Business School utanför Paris, höll 
ett numera klassiskt anförande på World Economic Forum i 
Davos. Han talade om ”the Smell of the Place”. För att lyckas 
på riktigt behöver ledningen och cheferna förändra sitt synsätt 
på sina medarbetare och därmed sitt ledarskap.

Att förklara vad som är en bra arbetsplats är svårt, men vi 
kan känna ”the Smell of the Place” efter bara några minuter. 
Du märker det på människorna, på hjälpsamheten, på det 

 LEDARE: KOLUMN

 (och hunden heter Poppet)

Monitorering av kroniskt sjuka 
i hemmet

Patienter med kroniska sjukdomar i t 
ex njurar, lungor, hjärta, vårdas hemma 
under ledning av sjukhusets personal med 
regelbundna uppföljningsbesök. itACiHs 
lösning ersätter protokoll på papper med en 
digital lösning ger direkt kommunikation 
mellan patient och vårdpersonal. 
Behandling justeras snabbt och vårdkvalitén 
ökar samtidigt som patienten känner 
trygghet, transporter kan undvikas och 
arbetssituationen för personalen blir effektiv 
och överblickbar.

Samverkan mellan vårdgivare

När patienten får vård av mobila team med 
både region och kommun i samverkan 
erbjuder itACiH digital kommunikation 
mellan dessa för koordination av insatser, och 
medicinsk ledning utformat i enlighet med 
lagen om ”Sammanhållen Journalföring”.

Planering och överblick

Med patienterna i hemmet som vårdas 
av mobil personal erbjuder itACiH ett 

verksamhetsstöd som ursprungligen utformats för palliativ 
vård, ASiH-Avancerad vård i Hemmet, och använts sedan 
2015. Nu hanterar det även monitorering och samverkan 
och ger ett effektiv integrerad digital arbetsmiljö, anpassad 
för personalen när vården flyttat hem.

itACiH -När vården flyttat hem
 SPONSRAD ARTIKEL

Vården står inför en transformation med en åldrande 
befolkning och en större andel med kroniska sjukdomar. 
Specialiserade sjukhus ger korta behandlingstider där 
färdigbehandlade patienter med kvarstående vårdbehov 
får vården i hemmet av ett nätverk av vårdgivare. Detta är 
i skarp kontrast till den traditionella bilden av ett sjukhus 
där en sjuk patient läggs in, får vård, och skrivs ut frisk 
nog för att klara sig själv.

ItACiH fokuserar där digitaliseringens potential för för-
bättringar, både för patienter, personal och organisation, 
är som störst. Monitorering i hemmet, stöd för samver-
kande vårdgivare erbjuder en effektiv arbetssituation 
med system som byggs tillsammans med vårdpersonalen. 
Samtidigt uppfylls krav på säkerhet, integritetsskydd och 
sekretess som lagar och förordningar kräver. Används 
kliniskt för patienter i hemdialys sedan flera år.

Låt oss hjälpa även er med digitaliseringen av 
vården i hemmet ! 
itACiH AB, Medicion Village, 223 81 Lund, 
046 - 13 24 44, itacih.se
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              Tempot på fler av 
dagens arbetsplatser är lika 
högt som ohållbart. Kan ett 
ergonomisk tänk för hjärnan 
minska stressen och samti-
digt skapa ett bättre resul-
tat? Det är Micke Darmell 
och Lena Skogholm överty-
gade om. De lär ut hur man 
gör för att vara rädd om sin 
hjärna, minskar belastning-
en och öka arbetsglädjen 
på jobbet.

Här kan du läsa mer om 
Lena Skogholm och 
Bemötandekoden:

lenaskogholm.se

 SPONSRAD ARTIKEL

Micke Darmell

”
Arbetsplats anpassad för hjärnans 

förutsättningar är vinnare

D igitalisering av arbets-
platsen har inneburit 
att vi aldrig har varit 
så tillgängliga som nu. 
Tack vare alla digitala 
plattformar är vi ständigt 

tillgängliga och kan svara på mejl dygnet 
runt. Men betyder det att vi automatiskt har 
blivit mer produktiva? Nej, inte alls enligt 
författaren och föreläsaren Micke Darmell på 
företaget gr8meetings som även har skrivit 
boken ”Uppkopplad eller avkopplad: om 
konsten att verka i en uppkopplad värld”.
    –Digitaliseringen är fantastisk på många 
sätt, men den kan också ineffektivisera oss. 
Många följer upp nyckeltal och har inte fokus 
på dem vi är till för. Vi behöver stanna upp 
och se vad som skapar värde.
    För att skapa en sund digital arbetsmiljö 
måste man enligt Micke Darmell se över den 
interna kommunikationen och titta på vilka 
kanaler man använder och hur de används.
    Den främsta kommunikationskanalen i 

en organisation är de interna mötena. Ändå 
är det få arbetsplatser som har tagit tag i sin 
möteskultur. Till exempel har man i nio av 
tio fall inte tagit fram spelregler för när det 
är okej att ha med telefonen, vilket innebär 
att vi tittar på den och inte bidrar till mötet.
Ett annat problemområde är en skadlig 
mejlkultur som gör att folk jobbar hemi-
från trots att det inte är övertid eller ens 
förväntas av dem.

    – Förr i tiden när vi jobbade över satt vi 
på arbetsplatsen och gick hem när vi var 
klara. Nu jobbar vi hemifrån av ren vana. 
Den flexibla arbetsplatsen? Det enda vi gör 
är ju att addera!
    För att inte allt fler digitala plattformar 
ska ta ännu mer tid i beaktande och man 
tillslut sitter med arbetsuppgifter som inte 
skapar något mervärde har gr8meetings tagit 

fram spelregler för den interna kommuni-
kationen.
     – Vi har aldrig varit så tillgängliga som 
idag, men det har aldrig någonsin varit så 
svårt att få tag på någon. Vi har hamnat i en 
uppmärksamhetskris, säger Micke Darmell.

Lena Skogholm är beteendevetare, föreläsa-
re och författare till den bästsäljande boken 
”Bemötandekoden - konsten att förstå sig 
på människor och få ett bättre (arbets)liv”.
  – Vår uppmärksamhet styrs av väldigt dyr-
bara celler i hjärnan som tar mycket energi. 
Det gör att vi egentligen inte orkar hålla 
fokus så länge. Ett modernt arbetsliv kräver 
mycket högfokus. Därför behöver vi ha koll 
på att vi inte sliter ut hjärnans förmåga till 
uppmärksamhet utan underlättar för hjär-
nan i vardagen. 
     -Om vi inte gör det utan bara kör på, 

CHANS  ATT  VINNA BÄSTSÄLJAREN 
BEMÖTANDEKODEN! 

Nu har du möjlighet att vinna ditt ett eget 
ex av Bemötandekoden som länge legat 
på topplistor och fått fina re-
censioner. 10 personer blir 
lyckliga vinnare! 

För att vara med i utlottning-
en behöver du bara mejla 
lena@talkmap.se och skriva 
UTLOTTNING SVD Bemö-
tandekoden. Vinnarna 
meddelas via mejl den 10 
Juni.

Här kan du läsa mer om 
Micke Darmell:
gr8meetings.se

stänger hjärnan efter ett tag av vissa delar, vi 
missar saker och till slut blir stressrelaterad 
ohälsa följden. Det är synd för kunskap finns 
hur vi kan arbeta på ett annat sätt utifrån 
hur hjärnan faktiskt fungerar, säger Lena.  
Precis som Micke Darmell menar hon att 
nyckeln till att bli en vinnare på framtidens 
arbetsmarknad är att strukturera arbetet ut-
ifrån hjärnans förutsättningar.
    – Tidigare fick vi förslitningsskador när 
kroppen belastades hårt. I dag ser vi för-
slitningsskador i hjärnan. Därför ser vi en 
stor ökning av stressrelaterad psykisk ohälsa, 
vilket är en förslitningsskada i en hjärna som 
har belastats för hårt, säger Lena Skogholm 
och fortsätter:
    – En vinnare på framtidens arbetsplats 
är medveten om detta och ser dels till att 
hjärnan inte överbelastas, och ser även till 
att bygga hjärnmuskler. Hjärnan fungerar 
som en muskel och vi kan stärka den rejält.
Hon menar att likaväl som vi har ett ergono-
miskt tänk för kroppen behöver man ha en 
ergonomisk genomgång för hjärnan. Enligt 
henne är det grunden för arbetsglädjen och 
jobbmotivationen samtidigt som det leder 
till att antalet stressrelaterade sjukskrivning-
ar minskar.

I snart 15 år har Lena Skogholm föreläst 
och utbildat i bemötande, kommunikation, 
ledarskap och stresshantering på ett nytt 
sätt. Allt med fokus på hur man kan sam-
arbeta med hjärnans förutsättningar för att 
det ska bli bättre och lättare för alla parter. 
Hon har sett tydliga resultat i när medve-
tenheten ökar. 

– En person berättade efter en föreläsning att 
”hade jag vetat det här för ett år sedan hade 
jag inte blivit utbränd. Men nu vet jag hur 
jag kan gå vidare och tänka framåt”.
Lena Skogholm menar att när vi har lärt 
oss hur vår hjärna fungerar kommer det 

att hjälpa oss att leva mer medvetna liv och 
arbetsliv.
    – Därför jag brinner för att sprida kunska-
perna, jag vet vilka effekter de får.

Illustration: FridaRit

    Tidigare fick vi   
förslitningsskador när 
kroppen belastades 
hårt. I dag ser vi 
förslitningsskador i 
hjärnan
”

Lena Skogholm
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S å mycket som en tredjedel av all ohälsa och sjuk-
frånvaro i Sverige kan härledas till sjukdomar eller 
skador i rörelseorganen. Och de som är i behov av 
läkarhjälp får ofta vänta länge. Denna verklighet 
är så väl kostsam som jobbig för de drabbade. 
Orsakerna bakom är många, men några står ut 

lite extra. Till exempel är remissvägen lång och tillgången 
på läkare dålig. 

-Just nu märker vi av de stora pensionsavgångarna och bristen 
på rätt kompetens ute på marknaden, säger André Johannes-
son, VD för Aktiv Ortopedteknik.
Han berättar att det finns ett skriande behov av ortopedin-
genjörer och att man inte behöver oroa sig för att bli utan 
jobb om man väljer att satsa på en bana inom ortopedin. 
    -Konkurrensen är inte så hård som i IT- eller media-
branschen. Här finns inga arbetslösa. Tvärtom existerar det 
stora möjligheter att utveckla både industrin och sin egen 
karriär, säger han.

Verksamheten i korthet

Aktiv Ortopedteknik är en del av Ottobock. Ottobock i sin 
tur är ledande på den ortopedtekniska marknaden och har 
så varit sedan första världskriget, då de började ta fram pro-
teser till skadade soldater. Idag erbjuder den kundfokuserade 
bolagsgruppen många olika ortopedtekniska lösningar samt 
tjänster för att kunna hjälpa sina kunder att uppnå största 
möjliga rörlighet och självständighet. 

-Vi byter en hel del kompetens och patientfall sinsemellan 
oss och ibland skickar vi också olika former av avancerade 
lösningar som man kanske inte kan ta fram lokalt på vissa 
av våra ortopedtekniska center. Det är otroligt värdefullt att 
ha den formen av uppbackning i ryggen och känna att man 
är en del av ett större nätverk, säger André Johannesson.

Fördelarna med att ligga i framkant

Tillsammans med Ottobock driver Aktiv Ortopedteknik ut-
vecklingen inom ortopedteknik framåt. Man har gått ifrån 
tunga metall- och trälösningar till att använda lättare och 
starkare material som kolfiber och plast. Och med digitalise-
ringen kommer datateknik som underlättar för både personal 
och patient.

-Scanning med CAD-Cam har blivit en del av våra medar-
betares vardag. Det underlättar inte bara för dem, utan gör 
det också till en trevligare upplevelse för patienten. Historiskt 
har det varit mycket gips och kladd, men idag kan man enkelt 
scanna en kroppsdel och avforma den i ett datorprogram 
istället, förklarar André Johannesson.

Digitaliseringssatsningen hos koncernen möjliggör även nya 
produktionsmetoder, som till exempel 3D-printning och 
liknande tillverkning, på samma gång som den förkortar 
kommunikationskedjan med brukarna genom bland annat 
enklare bokningssystem. 

Framtidens sjukvård 
behöver nya talanger

Samhället står inför stora vårdutmaningar – inte minst inom ortopedin.

 SPONSRAD ARTIKEL

Scanning med CAD-Cam 
har blivit en del av våra 
medarbetares vardag. Det 
underlättar inte bara för 
dem, utan gör det också till 
en trevligare upplevelse för 
patienten.

”



Undersökningar visar att kulturen är det enkom största hindret på den digitala 
resan. Det är svårt att förändra beteenden med traditionella metoder och det 
behövs ett uppgraderat ledarskap för att få det att hända.

Vi ger dig möjligheten att leda och driva förändringen digitalt - på ett helt nytt 
sätt. Involvera och engagera hela organisationen, oavsett geografisk plats, till en 
bråkdel av kostnaden. N’GAGER ger ledare och medarbetare en plattform för att 
lära nya förmågor och beteenden, där alla kan dela erfarenhet och engagera 
varandra.

Vill du veta hur organisationer som Swedbank, Siemens, Axfood, Implema, Skydda, 
Vattenfall, Ängelholms Kommun, ICA Banken och Chubb driver ledarskap och 
kultur på ett helt nytt sätt? Läs mer på www.ngager.se

”
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Öka prestationen hos 
dina medarbetare

Boka föreläsare genom 
Curemo.se och ta del av:
• Professionella föreläsare och inspiratörer
• Inga mellanhänder, därmed inga extra avgifter
• Enkelt att hitta rätt föreläsare efter behov och budget
• Direktkontakt med föreläsaren för enklare och 
   snabbare bokning

Sök, jämför 
och boka 
bland ledande 
experter och 
hälsoprofiler

 Curemo.se  
”Din hälsoportal för en 
  friskare och bättre 
  presterande organisation”

Boka hälso-
föreläsningar

utan mellanhänder

 Hur kan ett hus bidra till friskare medarbetare?
byggnader är hissar centralt placerade och trapphusen 
undangömda och trista. Vad händer om vi gör tvärtom 
och låter trappan vara det mest lockande? Tänk dig att 
vi bygger en inbjudande, öppen trapphall med grönska 
och stort ljusinsläpp och fyller trappan med konst och 
inspiration. Då blir trappan troligen det självklara valet. 
Och medarbetarna ökar sin dagliga dos motion utan att ens 
reflektera över det. Det WELL-certifierade kontorshuset 
Epic i Malmö är ett exempel där trappan har fått en central 
plats i huset, och på Skanska ser vi att denna trend kommer 
att hålla i sig. Andra hälsofrämjande saker kan vara att se 
till att det finns platser för återhämtning, gröna växter, 
cykelgarage med omklädningsrum, utomhusarbetsplatser 
och tillgång till hälsosam mat. 

Ungefär 90 procent av driftskostnaderna för ett vanligt 
företag är relaterade till personal och därför kan även 
små förändringar i medarbetarnas hälsa ge stora effekter. 
Glada, friska och fokuserade människor är mer produktiva, 
engagerade och lojala mot sin arbetsgivare och har färre 
sjukdagar. Att fokusera på välmående och hälsa hos 
medarbetarna är alltså både omtanke och affärsnytta. 
Välmående människor är en förutsättning för välmående 
företag – både nu och i framtiden.

Sofia Ekerlund
Skanska

Marknadsansvarig hälsa/WELL

D en fysiska och psykiska ohälsan 
ökar i samhället. Hur kan vi som 
samhällsbyggare bidra till bättre 
hälsa? Det visar sig att vi kan göra 
ganska mycket. Flera studier visar att 
den fysiska miljön vi vistas i påverkar 

vår hälsa mer än vad våra gener gör. Och eftersom vi 
spenderar 90 procent av vår tid inomhus blir de hus 
vi bygger väldigt viktiga för vår hälsa. Därför har vi på 
Skanska börjat hälsocertifiera de kontor vi bygger.
Så på vilket sätt kan ett kontor bidra till hälsa och 
välmående hos medarbetarna? Förutom byggnadstekniska 
aspekter så som luftkvalitet, dagsljus och ljudnivåer, 
handlar det om att det ska vara lätt att göra rätt. I många 

 LEDARE: KOLUMN

5 snabba tips för ett hälsosammare 
kontor

Ni måste inte flytta till ett nybyggt 
kontor för att kunna förbättra arbets-
miljön. Dessa små förändringar kan 
göra stor skillnad:

• Häng upp konst och peppande 
   budskap i trappan.
• Fyll kontoret med gröna växter.
• Bygg upp ett inspirerande 
   hälsobibliotek.
• Skapa plats för paus och 
   återhämtning.
• Lägg walk-and-talk som
   bokningsbart mötesrum.
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Framtidens arbetsplats 
handlar om livet

Under 25 år har Office Management erbjudit helhetslösningar för IT, kommunikation och kontor. För 
att kunna hjälpa kunderna att vara konkurrenskraftiga gäller det att ständigt ha koll på ny teknik och 

smarta kontorslösningar. Vi frågade vd Peter Uddfors hur han ser på framtidens arbetsplats.

 SPONSRAD ARTIKEL

D et centrala i Office Mana-
gement olika erbjudanden 
är att hjälpa kunderna att 
fokusera på sin kärnverk-
samhet. Det handlar också 

om att möta olika individers behov i ar-
betslivet. I framtiden kommer det att bli 
ännu viktigare, menar Peter Uddfors. Detta 
eftersom allt fler individer har specialist-
kompetens. De behöver få möjlighet att 
jobba effektivt med det som han eller hon 
är bäst på. För att det ska lyckas behöver 
företaget förstå individens behov och hur 
arbetsplatsen kan hjälpa sina medarbetare 
att prestera så bra som möjligt.

– När varje individ kan fokusera på det 
de gör bäst skapas större värde för före-
taget. Tekniken kommer bli än viktigare 
i framtiden, den kommer att genomsyra 
allt men den kommer att verka i bakgrun-
den. Den ska bara funka och underlätta 
det dagliga arbetet utan att vara tids- eller 
energikrävande. En välavlönad konsult 
ska inte behöva brottas med exempelvis 
ett trilskande telefonisystem, säger Peter 
Uddfors.
    På relativt kort tid har företag gått från 
att samla sin personal under ett tak, till 

att de i högre grad arbetar platsoberoende. 
Så kommer det att fortsätta.
   – De bästa idéerna får man kanske inte på 
kontoret utan när man går på en promenad 
i naturen. Då är det viktigt att du har det du 
behöver för att vidareutveckla din idé var 
du än är,  att den digitala arbetsplatsen är 
tillgänglig. När vi jobbar från olika platser 
blir den virtuella mötesplatsen viktig. 
   – Det är vägen framåt, inte minst med 
tanke på klimatförändringarna. Folk ska 
givetvis träffas ibland men många möten 
kan ske virtuellt. Det blir också en fråga 
om komfort och effektivitet då medarbe-
tarna slipper förflytta sig och tillbringa 
tid på flygplatser. Office Management 
erbjuder redan mötesrumsteknik som är 
oberoende av vilken plattform användarna 
använder.
    – Förr var du tvungen att ha samma 
utrustning och kanske koppla upp dig från 
ditt kontor för att det skulle vara kompa-
tibelt med mötestekniken på andra sidan. 
Nu kan du komma med Iphone, Pc eller 
Mac och koppla upp dig var du än befin-
ner dig.
    Dokumenthantering är ofta en stor 
tidstjuv. Men att medarbetare till exem-
pel mejlar dokument fram och tillbaka 

kommer snart vara ett minne blott. Inom 
en snar framtid kommer vi även att använ-
da röstinmatning istället för att skriva på 
tangentbord. I slutändan handlar det om 
att effektivisera arbetet, så att vi kan jobba 
mindre och ha mer fritid, menar Peter.
    – Det är snart lika gammeldags att mejla 
som det känns med de bruna kuverten som 
fanns på kontor förr och som gick från 
person till person. Vi erbjuder lösningar 
där man delar dokument med sitt team 
och även kopplar sin scanner emot, så hela 
processen hänger ihop. Vissa applikationer 
innehåller mycket funktionalitet men det 
är inte helt självklart hur de kan använ-
das. Vi utbildar kunden och ger konkreta 
användartips. Alla arbetsmoment kopplas 
ihop och blir uppkopplat, det kräver också 
ett högre säkerhetstänkande vilket vi som 
leverantörer måste garantera.
    – Vi dammsuger världsmarknaden på 
smart teknik och levererar effektiva lös-
ningar till våra kunder. En del ny teknik 
är fortfarande dyr, men vi har stenkoll på 
det som kommer och när marknaden är 
mogen rekommenderar vi det effektivaste. 
Det innebär att våra kunder kommer att 
fortsätta att vara konkurrenskraftiga även 
i framtiden.

Peter Uddfors, VD Office Management

Office Management 
startade för 25 år 

sedan och erbjuder 
helhetslösningar för IT, 

kommunikation och kontor. 
Visionen är att göra Office 

Managements kunders 
arbetsdag framgångsrik. 
Majoriteten av kunderna 
är små- och medelstora 

företag. Genom att Office 
Management ansvarar för 
allt från datorer, IT-system, 
telefoni och inredning kan 
företagen fokusera på sin 

kärnverksamhet.

Vi dammsuger 
världsmarknaden 
på smart teknik 
och levererar 
effektiva 
lösningar till 
våra kunder.

”
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I år firar ifm electronic 50 år i elek-
tronikbranschen. Sedan 1969 har 
företaget expanderat kraftigt och 
finns nu representerade i över 85 
länder med fler än 7 000 medar-

betare. Som specialister inom automation 
står de nu inför en spännande tid när di-
gitaliseringen öppnar upp för ännu mer 
möjligheter. 
    -Vi planerar att växa tryggt och orga-
niskt. Vi har ingen spekulationsekonomi, 
utan tillväxten sker egenfinansierat och i 
en takt som vi kan hantera, säger Hans 
Eliasson, VD för ifm electronic.
ifm electronics framgång beror på en 
mängd olika faktorer. Dels producerar de 
bra produkter och innovativa lösningar, 
dels har de en lojal och kunnig personal-
styrka som alltid sätter kundernas bästa 
främst.

Värderingar

Hans Eliasson tror att ifm electronics 
företagskultur ligger bakom mycket av 
de goda resultat som bolaget presenterat 
under senare år. 
     -Vi har en personalpolitik där människor 
är ansvariga för sina uppgifter – på riktigt 
– och med det kommer ett stort engage-
mang. Det upplever jag är något unikt, 
säger han.

Förutom att få mycket förtroende så er-
bjuds de anställda toppmoderna aktivitets-
baserade arbetsplatser, vilka är utrustade 
på sätt som möjliggör att medarbetarna 
själva kan välja hur de lägger upp sina 
arbetsdagar. Hans Eliasson betonar att han 
tycker detta är mycket viktigt.

Önskar man jobba hemifrån lite då och 
då, så ser vi inga problem med det, bara 
man stämmer av med sina kollegor först. 
Hos oss har alla stort inflytande över sitt 
arbete, sin vardag och balansen däremel-
lan. Mår våra anställda bra, så mår även 
ifm electronic bra, säger han.

Hans personliga resa

Hans Eliasson började en gång i tiden som 
säljare och har därifrån jobbat sig upp till 
posten som VD. Han berättar att den upp-
levelsen har gjort att han insett vad som 
krävs för att bli ett sammansvetsat och 
målmedvetet gäng som tillsammans får 

                 Jag skulle aldrig kunna 
tänka mig att låsa in mig på ett 
kontor. Jag vill vara tillgänglig

Tror på individen och 
dess frihet

Eget ansvar stärker personalen på ifm electronic – och får dem att stanna kvar.

 SPONSRAD ARTIKEL

bolaget att blomstra. För Hans Eliasson 
är det därför en självklarhet att synas ute 
på golvet och vara med där det händer.
    -Jag skulle aldrig kunna tänka mig att 
låsa in mig på ett kontor. Jag vill vara till-
gänglig. Att vi inte har några väggar här 
innebär att olika avdelningar samarbetar 
lättare och alla kan interagera med varandra 
på ett enkelt sätt, förklarar han. 
För att bibehålla en god arbetsmiljö utförs 
också kontinuerliga medarbetarundersök-
ningar. Dessa sköts anonymt via en app, 
”&frankly”, vilken har visat sig vara ett 
värdefullt verktyg i att mäta hur de an-
ställda mår.

 Hans Eliasson

”



Catharina Rosendahl

Jobba ute

Centralt placerad trappa 

Cykelgarage med omklädningsrum

Gröna växter

Sociala mötesplatser

God luftkvalitet Platser för återhämtning

Dagsljus och bra belysning

Hälsosam mat

God ergonomi 

Bra akustik

Humanis kontorium måbrais*

* Vi kanske inte är experter på latin, men vi vet hur man bygger kontor som får människor att må bra. 
Kontakta oss så berättar vi mer om hur en hälsosam arbetsplats kan se ut för just ditt företag.

skanska.se/framtidensarbetsplats 
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S enaste arbetsskaderapporten 
från Arbetsmiljöverket visar 
att ergonomi är något som 
inte tas på allvar. Olämpliga 
arbetsställningar leder ofta 
till värk i rygg och nacke samt 

problem med musarm.
    - När man håller handen på en vanlig 
mus är det lätt att man fastnar i det läget. Då 
väntar kroppen på nästa kommando och går 
aldrig ner i ett äkta viloläge. Ungefär som 
att sitta med handen redo på växelspaken 
under bilkörning, säger Björn Rosander, 
President för Contour Design.

Kan sin sak

Contour Design är marknadsledande i 
Norden när det kommer till ergonomiska 
hjälpmedel och har tagit fram många pro-
dukter som både förhindrar och förbättrar 
belastningsskador. En av dessa är deras pris-
belönade RollerMouse.
     - Vår rullstavsmus tillåter flera fingrar 
att jobba avslappnat tillsammans och man 
behöver inte greppa eller inta en särskild 
hållning med handen som på exempelvis en 

pekplatta. På så vis eliminerar RollerMouse 
många former av upprepade rörelser och 
konstanta hållningar som annars kan vara 
skadliga, säger Björn Rosander.

Att avvärja

Ergonomi idag handlar mycket om hur man 
kompenserar i efterhand, när det nästan är 
för sent och värken redan har börjat ge sig 
tillkänna. Här menar Björn Rosander att vi 
har mycket att lära.
     - Jag tycker det är viktigt att man före-
bygger framtida besvär genom att hjälpa 
kroppen till en gynnsam arbetsposition, till 
exempel med en RollerMouse.  Med en sådan 
kan man inte jobba speciellt fel eftersom 
den både automatiskt placerar hela krop-
pen bättre och reducerar ansträngningen, 
förklarar han.

Förutom storsäljaren RollerMouse 
producerar Contour Design även flertalet 
andra ergonomiska möss, likväl tangentbord 
och smarta tillbehör. 

Ergonomi går många förbi
 SPONSRAD ARTIKEL

Belastningssjukdomar är ett stort problem på våra arbetsplatser – trots att det inte behöver vara så
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INNOVATIONBOSTAD.COM

Webbplattformen Add - ger det medarbetarna vill ha
Genom att använda ett webbaserat system som är 
enkelt att växa i och där varje medarbetare får till-
gång till just den information de behöver direkt i sin 
dator, surfplatta eller telefon, effektiviserar det dag-
liga arbetet avsevärt.

Formbarheten i Add ger dig utrymme att inte alltid behö-
va fatta de rätta besluten direkt. Funktioner och lösning-
ar, som bland annat ärende-, dokument- och avtalshan-
tering kan enkelt bytas ut eller läggas till i efterhand.

”Add är ett enkelt och lättanvänt redskap för dokument-
hantering, möteshantering, process- och ärendehante-
ring m.m, som gör det smidigt att upprätta och ajourhål-
la även komplicerade integrerade ledningssystem.”

  
  www.addsystems.com | 08-545 664 00 | info@addsystems.com

Testa en månad
kostnadsfritt

Gammal teknik byttes ut till moderna dator-
baserade system för att kunna � ärrstyra olika 
typer av anläggningar inom samhällets infra-
struktur. Uppdrag utfördes för tra� ktunnlar, 
för öppningsbara broar och spårvägen i Göte-
borg bland annat. Genom ett tidigt samarbe-
te med dåvarande Vägverket samt Göteborgs 
stad kunde Infracontrol modernisera en väl-
digt stor del av samhällets infrastruktur. 

Idag omsätter företaget 55 miljoner kro-
nor om året och har trettio anställda och 
företagets största kund är fortfarande Tra-
� kverket. Men idag ligger fokus till stor del 
också på molntjänsten Infracontrol Online, 
en tjänst som hjälper kommuner i sitt dri� - 

och underhållsarbete och i att förbättra sin 
service till invånare och företag. 

Molntjänsten samlar in information om 
sådant i samhällets infrastruktur som inte 
fungerar genom att invånare rapporterar 
via en app eller sin kommuns hemsida, eller 
genom att tekniska system automatiskt skickar 
information till molntjänsten. Den ser sedan 
till att rätt information når rätt person, o� a en 
entreprenör som arbetar åt kommunen. 

Samtidigt återrapporterar entreprenören 
sina åtgärder till tjänsten. Det ger kommu-
nen en möjlighet att i e� erhand analysera fel 
och åtgärder och skapar därmed en e� ektiv 

kvalitetssäkring. E� ersom kommuner o� a 
lägger ut dessa uppdrag på externa leveran-
törer, kan de genom molntjänsten kontrol-
lera att uppdragen verkligen fullföljs. Lagas 
hålen i gatan i tid, fungerar belysningen som 
den ska eller har gruset e� er vintern verkli-
gen sopats upp?

-Idag har vi avtal med 140 kunder, de all-
ra � esta är vanliga kommuner i Sverige men 
några � nns även i Portugal och Spanien. 
Om inte den grundläggande infrastrukturen 
fungerar, då fungerar inte samhället. Det är 
den stora drivkra� en i vårt arbete, avslutar 
företagets VD och grundare Johan Höglund. 

FÖRETAGSPRESENTATION

SMART MOLNTJÄNST GER FULL 
KONTROLL PÅ SAMHÄLLETS 

INFRASTRUKTUR

Johan Höglund, 
VD och grundare

Då företaget Infracontrol AB grundades år 1993 var 

området infrastruktur och trafi k fortfarande förhållandevis 

outvecklat och baserat på ganska omoderna lösningar 

från 60- och 70-talet. Företagets grundidé var att använda 

sig av tekniska lösningar från automationsindustrin för 

att introducera dem inom infrastrukturområdet och inom 

endast några få år visade sig idén vara rätt.

Text: Redaktionen
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Den gränslösa arbetsplatsen 
behöver också gränser
I takt med att allt fler arbetar platsoberoende uppstår nya utmaningar för arbetsgivare och chefer. 
Att värna om arbetsmiljön när personalen arbetar på distans kan vara klurigt, men här ger Anna 
Schönfelder, HR-expert på Tholin & Larsson, några värdefulla råd.

 SPONSRAD ARTIKEL

H ej Anna Schönfelder, berätta om Tholin & Larsson?
– I mer än 40 år har vi jobbat med information och 
rådgivning till yrkespersoner inom skatt, moms, 
lön och HR. Vi bevakar vad som händer inom 
dessa områden, stöttar arbetsgivare och erbjuder 
webbaserade lösningar och andra tjänster som hjälper 

dem att hålla sig uppdaterade. Det kan röra sig om nya lagar, rättsfall 
och andra nyheter. Vårt motto är att göra det enkelt att vara företagare 
och arbetsgivare.

Vilka utmaningar möter dagens arbetsgivare?
– Det största som sker just nu är digitaliseringen och den snabba 
förändringstakt som finns i arbetslivet och faktiskt i hela samhället. 
Givetvis ställer det jättestora krav på arbetsgivare att hålla sig uppdaterade 
om lagar och regler. Många känner sig osäkra på vad som förväntas av 
dem.

Vilka utmaningar väntar runt hörnet?
– Det är flera olika. Ny teknik, äldre arbetskraft och nya generationer 
som ska in på arbetsmarknaden. Urbaniseringen är en annan, många vill 
flytta till städer. Allt fler vill också ha mer frihet i sitt arbete. Vi brukar 
prata om det gränslösa arbetet, distansarbete eller flex-arbete. Kärt barn 
har många namn.

Vad innebär det gränslösa arbetet för arbetsgivaren?
– Att inte längre träffa sin personal dagligen innebär nya utmaningar, 
inte minst för cheferna. Du behöver hitta nya sätt för att kommunicera 
med dina medarbetare. Att vara chef innebär att du tar på dig rollen som 
ledare, men det är en annan sak att leda varje individ och team när de 
befinner sig på olika platser. När man ger frihet behöver man också sätta 
upp tydliga ramar och mål och fortfarande se varje människa. Vi fångar 
ofta upp mycket i det tysta när vi träffas. Nu kanske man behöver ha ett 
Skype-samtal i veckan och avsätta tid varje dag då man är tillgänglig.

– Det är också viktigt att vara tydlig med vilka mål företaget har, var 
företaget är på väg och vilka förväntningar det finns på personalen. Var 
noggrann med uppföljning och krav på leverans. Vi kommer att få lära 
oss nya sätt att bygga upp tillit. I digitala arbetsgrupper är det personerna 
som alltid kopplar upp sig för virtuella möten på rätt tid och som håller 
deadline som man kommer att få starkare tilltro till.

Vad ska man tänka på när det gäller arbetsmiljö?
– Chefer har alltid ett arbetsmiljöansvar. Det gäller både för den fysiska 
arbetsmiljön och den organisatoriska- och sociala arbetsmiljön. Det gäller 
även om större delen av personalen arbetar på distans. Arbetsgivaren 
kan till exempel ta fram en checklista som medarbetarna kan följa för 
att främja rätt ergonomi.

    – Den sociala arbetsmiljön är en svårare fråga. Hur fungerar teamen 
och hur tar man hand om nyanställda? Det gäller att ha en tydlig struktur 
för uppföljning och återkoppling. Att få styra över sitt eget arbete är värt 
mycket, men många tenderar att bli stressade och att arbeta mer än man 
ska. Be medarbetarna logga sin tid, även när de bara kollar mejlen. Berätta 
vilka tider de förväntas vara nåbara. Den gränslösa arbetsplatsen behöver 
också lite gränser. Chefer ska driva företaget framåt, men de behöver 
också se till så att lagar och regler följs och att de anställda coachas mot 
sina mål. Samtidigt kan arbetsgivaren använda lagarna för att känna sig 
trygga med att de gör rätt.

Allt fler vill också 
ha mer frihet i 
sitt arbete. Det 
innebär nya 
utmaningar, både 
för ledare och 
medarbetare.

”
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Om du tillbringar en stor del av din 
tid framför en dator är det viktigt 
att du sitter bra. En centrerad mus 
som RollerMouse Red Wireless 
från Contour gör arbetet framför 
datorn mindre ansträngande och 
du kommer att upleva ett ökat 
välbefinnande.

Se hela vårt sortiment av  
RollerMouse på  
www.contourdesign.se

*) Enligt en undersökning utförd av analysin-
stituttet Userneeds på uppdrag av Contour 
Design upplevde 93% av de svarande ökat 
fysiskt välbefinnande ved användningen av 
en centrerad mus.

PROVA GRATIS  
I 14 DAGAR

Med en RollerMouse 
från Contour kommer 
du att uppleva ökat 
välbefinnande...

Fysioterapi_1_Red-Wireless_180x112+5mm.indd   1 09-01-2019   12:49:38

Bryter du också mot lagen?
De �esta gäst Wi-Fi nätverk gör det!

Kan kosta 20 MEUR eller 
4% av din omsättning

Guest Wi-Fi

GDPR-säkra ditt
gäst Wi-Fi med

www.aptilo.com/gwc

Säkra ditt Wi-Fi - WEBinar 13 juni

Anmälan www.aptilo.com/webinar-13jun



SENSOR

Processindustrin står ständigt inför nya utmaningar. 

Farliga miljöer ställer krav på verksamheten när 

varje persons säkerhet ska garanteras. Alla företag 

har en nollvision om olyckor; Checklistor fylls i, 

säkerhetsplaner tas fram och personal, intern som 

extern, tränas. Samtidigt fortsätter livshotande 

olyckor att ske.

Mobilaris Industrial Solutions revolutionerar 

arbetsplatsen med säkerhet i realtid. Digitala 

verktyg varnar medarbetare för faror i omgivningen 

och förebygger olyckor inom industrin. Under 

nödsituationer kan vår lösning Mobilaris Industrial 

Intelligence™ visualisera vilka som är i säkerhet, vilka 

som fortfarande är i fara samt hur de kan evakueras. 

Och det är endast en liten del av vår fulla kapacitet.  

Digitaliseringen av arbetsplatssäkerhet sker steg för 

steg och anpassas till varje industris unika behov och 

infrastruktur. För oss kommer människan först, och 

automatiserad säkerhet är utvecklat för individen – 

oavsett vem du är och var du jobbar.

Välkommen till Mobilaris Industrial Solutions, vi 

definierar om arbetsplatssäkerhet.

www.mobilaris.se/indMobilaris Industrial Solutions
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D e senaste åren har möjligheten att kom-
ma i kontakt med läkare via exempel-
vis chatt och video blivit verklighet. 
Bakom denna utveckling står politiker 
som drivit frågan och aktörerna med 
själva verktygen. Visiba Care är en av 

de sistnämnda.
    -Vi insåg tidigt att nyckeln till att lyckas var att bygga 
världens mest engagerade team och är jätteglada över att 
kunna vara med och förenkla samt förstärka vården, säger 
Elin Almroth, Head of People and Culture på Visiba Care.

Hur de tog sig hit

Visiba Care är ett tillväxtföretag som har gjort en fantas-
tisk resa på mycket kort tid. Elin Almroth tror helt klart 
att det beror på att de har anställt rätt personer.
    -Vi arbetar tillsammans mot samma mål: att skapa 
värde för samhället. Det är därför vi existerar. Jag känner 
en tillit till alla som jobbar hos oss, säger hon.
Just därför får samtliga styra över sitt eget arbete.
    -Vi har aldrig haft ett åtta-till-fem-koncept. Ingen kollar 
när du kommer eller går, det är oväsentligt. Det viktiga 
är du bidrar med det som du är anställd för. Vi tror att 
flexibilitet ger bra förutsättningar för att individen, så 
väl som företaget, ska kunna växa, säger Elin Almroth.

Andan som genomsyrar allt

Elin Almroth går djupare in på Visiba Cares värdering-
ar, vilka ger en mycket medmänsklig arbetsplats. Dessa 
implementeras redan i onboardningprocessen och hålls 
sedan levande via workshops och teamträffar. 
Kort handlar det om att alla på Visiba Care vet att de gör 
den här resan tillsammans. Var och en måste ta ansvar 
och inte vänta på att någon ska delegera uppgifter. Som 
ett resultat känner de anställda ett eget ägandeskap, de 
utmanar varandra i vardagen, delar kunskap och bryr sig 
om varandra likväl sina övriga medmänniskor.

Nöjd personal

Visiba Care har vuxit med över 100 procent i anställda 
det senaste året och väldigt få har valt att lämna. Detta 
faktum är ett verkligt kvitto på en fungerande företagskul-
tur. Och deras kontinuerliga medarbetarundersökningar 
visar exakt samma sak.
    -Vi använder oss av en app som skickar ut frågor var-
je vecka och ger oss resultaten direkt. De pekar på att 
människor känner hög grad av gemenskap, engagemang 
och närvarande ledarskap, säger Elin Almroth.

Bryr sig om sitt team

Något som också går som en röd tråd genom Visiba Care 
är vikten av fysisk och mental hälsa. Därför sluter hela 
bolaget upp på ett lokalt gym varje fredag och får upp 

Arbetar gemensamt 
för en bättre värld 

Visiba Care gör vården mer tillgänglig med sin digitala plattform.

 SPONSRAD ARTIKEL

pulsen tillsammans – på företagets bekostnad. Elin Almroth 
betonar att Visiba Care även gör annat ihop eftersom de vet 
att alla uppskattar olika saker och vill vara en arbetsplats 
där samtliga ska må bra.

OM VISIBACARE

Grundades: 2014
Kontor: Göteborg  
Örebro, Oxford  

Antal anställda: 40 
eNPS: 75



VILKA ÄR ERA FRAMTIDA 
MEDARBETARE? 

www.thomasinternational.net

Thomas International grundades 
1981 och är global leverantör av 
världens mest spridda psykome-
triska bedömningsverktyg. 

I Sverige har vi funnits i 30 år 
och arbetar med alla typer av 
organisationer, med användare i 
mer än 100 länder som tillsam-
mans genomför mer än två 
miljoner tester årligen. 

Våra verktyg bygger på mångårig 
gedigen forskning och ger 
individer och organisationer ökad 
självinsikt och förståelse, hjälper 
ledare att fatta välgrundade 
medarbetarrelaterade beslut och 
ger en omfattande bild av vad 
som får medarbetarna att trivas 
och i slutänden bli framgångsrika.

Thomas International SwedenThomas International Sweden

+46 (0)8 505 340 00 hq@thomasint.se

KONTAKTA OSS

Hör av er till oss idag för att få reda på hur vi kan hjälpa er organisation att fatta mer välgrundade 
medarbetarrelaterade beslut.

Medarbetarna är bränslet som driver motorn och organisationer behöver 
medarbetare som uppfyller organisationens behov, både idag och i framtiden.

Användning av Thomas bedömningsverktyg i rekrytering, utveckling och  
ledarskap ger insikt i en persons beteende, personlighet, high potential, 
kapacitet och engagemang. Med hjälp av våra testverktyg och erfarna experter    
  hjälper vi organisationer att öka prestation, skapa förtroende 
      och uppnå maximal framgång.
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I nom många organisationer är för-
ändring något som sker konstant. 
Det är allt från omorganisationer 
till kulturförändringar eller digi-
tala verktyg som ska börja använ-
das eller bytas ut. Ofta behandlas 

varje del separat av specifika enheter inom 
företaget. Men det finns ett stort värde i 
att i högre grad samarbeta mellan olika 
delar av företaget och att även involvera 
exempelvis HR och kommunikation när 
nya IT-system ska användas, menar Linda 
Woxneborn, chef på den digitala kommu-
nikationsbyrån Maverick by Sigma, som är 
experter på bland annat Change Commu-
nication och Change Management.

-Brist på kommunikation ligger bakom 
många misslyckade förändringsinitiativ. 
För att lyckas behöver man förklara för 
personalen varför en förändring ska ske 
och vilka förbättringar det kommer att 
innebära för den som påverkas. Det räcker 
inte med att bara informera om vad man 
ska göra, säger hon.

Maverick by Sigma är en del av Sigma IT. 
Olika enheter inom Sigma samverkar när 
det kommer till kunders implementering 
av Office 365. Förutom att Sigma tar ett 
helhetsgrepp på de tekniska delarna hjäl-
per Maverick också till med att få med sig 
personalen i förändringsarbetet. 
    – På samma sätt som när du gör en 
extern reklamkampanj behöver du sälja 
in förändringarna till personalen. De ska 
välja att vara med på resan för att de förstår 
syftet och varför det är viktigt. När de är 
motiverade blir det lättare att genomfö-
ra förändringarna och dessutom blir det 
mycket roligare. 

Hur går ni till väga?

– Kortfattat kan man säga att vi börjar 
med en analysfas, där vi tillsammans med 
kunden tittar på vad syftet med föränd-
ringen är. Målgruppens behov är hela ti-
den i fokus. Vad behöver användarna och 
vilka mätmetoder kan vi använda under 
arbetets gång för att hålla koll på att vi är 
på rätt väg? Maverick gör även en digital 
landscape map, där vi ser vilka IT-system 
som finns i dag och vilka som bör bytas 
ut. Maverick tar sedan fram ett kommu-
nikationskoncept och en plan för hur det 
ska lanseras.

Hur kan ett kommunikationskoncept 
se ut?

– Vi skapar kreativa och roliga koncept 
som på ett enkelt sätt når personalen och 
kommunicerar förändringsarbetet inom 
organisationen. Det kan vara en profil, 

som i en reklamkampanj, som återkommer i 
olika sammanhang. Vi skapar också hubbar, 
hemsidor där all information som rör föränd-
ringen av den digitala arbetsplatsen samlas och 
som kan kopplas till intranätet. 

En annan viktig del är att vi involverar med-
arbetarna. Vi använder digitala influencers 
som jobbar ute i verksamheten och introdu-
cerar ibland även gamifications av olika delar 
av arbetet. Vi jobbar ofta i långa partnerskap 
med våra kunder, där konceptet lever kvar i 
organisationen under många år men självklart 
justeras efter vilket behov som finns. 

Det är väldigt spännande att följa med på kun-
dernas resa och se resultatet. Genom att vi kon-
tinuerligt mäter och följer upp vårt arbete kan 
vi se att det verkligen lyckas.

Motivation är nyckeln till en 
lyckad förändring

  
Mer än 80 procent av förändringsinitiativen inom organisationer misslyckas.

 Linda Woxneborn, byråchef på Maverick by Sigma, förklarar varför.

 SPONSRAD ARTIKEL

Brist på 
kommunikation 
ligger bakom 
många misslyckade 
förändringsinitiativ. 

”
Linda Woxneborn

Linda Woxneborn



Läs mer på maverickbysigma.se

CHANGE
COMMUNICATION

Type a new message
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S usanne Birgersdotter kallar sig serieentrepre-
nör och med 15 års erfarenhet och sju startups 
i ryggen är det solklart varför. Hon startade sitt 
första techbolag, en app som skulle förenkla dot-
terns skolvardag, från köksbordet med hjälp av 
människor från hela världen. Att hon inte visste 

någonting om just apputveckling såg hon inte som ett hinder.
Det viktigaste är att omge sig av människor som är bra på det 
som du inte är bra på. Om jag har en appidé, ska jag då inte 
kunna utveckla den bara för att jag inte har den kunskapen? 
Så var det kanske för 25 år sedan, men inte idag. I sin roll 
som affärsutvecklare och coach hjälper hon dagligen företag 
och entreprenörer med denna frågeställning. 

    Modet att våga satsa på sin idé hittade hon när hon insåg 
att hon inte behövde fixa ett fysiskt kontor med medarbetare 
omkring sig. Tack vare den nya digitala ekonomin där arbets-
förmedlare online tillhandahöll allt som behövdes kunde hon 
förverkliga sina idéer till en bråkdel av kostnaden jämfört 
med att anställa folk.
    – Det hade inte gått på något annat sätt. Vi är globala idag 
och det öppnar dörrar för vem som helst att lära, utveckla 
och sälja sina tjänster utan mellanhänder. Dessutom får man 
träffa och jobba med människor från hela världen vilket är 
fantastiskt roligt.
    Även om hon tror att framtidens arbetsplats kommer att 
fortsätta att vara där man ställer sin dator, så är hon noga 
med att påpeka vikten av att våga tänka om och anpassa sig. 
För att vara aktuell är det av största vikt att ifrågasätta sig 
själv och sitt arbete.
    – Alla branscher står inför liknande utmaningar. Utveck-
lingen går fort och det krävs att man ser brett och är nyfiken 
för att hänga med. Vi måste inse att oavsett vad vi gör så finns 
det någon annan där ute som snart gör det bättre eller billigare.
    Ett av de mer intressanta projekten som Susanne är in-
blandad i under hösten är Fashion Innovation Center, FIC 
och tillsammans med bland annat Fredrik Timour, innova-
tionsansvarig på Swedish Fashion Council, ska hon ta det 
innovativa modet till nya nivåer. Utan att avslöja för mycket 

inför lanseringen i höst kan hon berätta att det handlar om 
ett innovationscenter baserat i Stockholm där mode och tech 
äntligen får mötas. Här blandas på ett unikt sätt de båda bran-
scherna, något Susanne anser att alldeles för få har vågat sig på. 
    Trots en oerhörd framgång med lyckade företag, föreläs-
ningar och bästsäljande böcker har Susanne Birgersdotter haft 
sin beskärda del av misslyckanden. Hon nämner pengar som 

Ständigt med en fot i 
framtiden 

Hur kan jag göra 
något jag redan gör, 
fast bättre, är min 
första tanke varje 
dag, när jag öppnar 
min dator på dagens 
arbetsplats någonstans 
i världen

”
 Har du en idé som du tror på, men inte vet hur du ska realisera? Inga problem säger 

Susanne Birgersdotter, hela världen finns där för att hjälpa dig! På framtidens arbetsplats 
omger du dig med människor som du själv har valt på vägen till framgång.

 

förlorats och felanställningar som några exempel. Hon 
har dock aldrig låtit det hålla tillbaka henne från att ge 
sig ut på banan igen, ville hon tror är en viktig egenskap 
för en entreprenör. Hennes bästa tips vid misslyckanden 
är att våga prata om dem.
    – Vi kan inte lösa världens ekvationer själv och inte 
heller bolagsproblem. Jag tror att det är viktigt att våga 
prata om sina misslyckanden och normalisera att livet 

och företagande kan vara svårt. Jag är modig och vågar be 
om hjälp när det är svårt. Det kan låta lätt, men att prata 
om misslyckanden gör en ödmjuk och med ödmjukhet 
och ett vänligt leende kommer man långt. 

 PROFILEN

Susanne.birgersdotter@sbdm.se
www.susannelive.com

www.worldwomennetwork.com
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SUSANNE 
BIRGERSDOTTER

"Susannes engagemang och mod 
inspirerar! Hennes resa är unik och 
alla borde få ta del av den. Vi på 
EasyFair kan varmt rekommendera 
Susannes föreläsning.” 

Easyfair

"Susanne Birgersdotter är en 
förebild och verkligen inspirerande 
talare. Hon tar till scenen den 
fängslande historien om sin 
entreprenöriella resa och lämnar 
publiken entusiastisk att ta sig an 
nya utmaningar" 

Elisabeth Steiner

"Vilken inspiration, det var länge 
sedan en timme gick det fort. 
Världsklass” 

Elena Svensson, 
United Spaces US talks

Ta del av Susannes historia 

och erfarenheter genom 

hennes föreläsning! Du bokar 

enkelt Susanne som föreläsare 

via charlotte@profileagency.se

/ www.susannelive.com

  072-3159402

Med livet som 
insats! Kvinnligt 

entreprenörskap i 
en mansdominerad 

start-up värld!

www.susannelive.com

Köp eller ladda 
ner Susannes bok 

”PIVOTAL MOMENTS” 
hos:

Nordic Workplace 
23:e Oktober 2019  

At Six Hotel Stockholm – Registreringen är öppen

     THE FUTURE OF FACILITY MANAGEMENT

Årets konferens för dig inom facility manage-
ment och hela FM branschen. Inspiration och 

kunskap, nätverkande och utställning.

Anmäl idag:  ifma.se/events 

IFMA Innovationspris inom FM 2019 

Prisutdelning på Nordic Workplace
Anmäl din innovation inom FM senast

15 Augusti: ifma.se/events  

Ansök här: 
ifma.se/events

                 
250 deltagare

3 teman 9 diskussioner        6 timmar
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S igma IT har lång erfarenhet av 
att hjälpa kunder att hitta smarta 
digitala lösningar som driver ut-
vecklingen framåt och gör verk-
samheten konkurrenskraftig. 

För att ett förändringsarbete ska lyckas är 
det viktigt att alla som berörs förstår varför 
nya arbetsverktyg behövs och vilka fördelar 
de kommer att ge i det dagliga arbetet. Nya 
IT-verktyg har länge ansetts vara ett projekt 
som endast rör IT-avdelningen, men det 
håller på att ändras. 

 – Det har skett ett skifte och allt fler förstår 
att det även handlar om beteendeföränd-
ringar hos personalen och om nya sätt att 
arbeta. Du kan ha hur häftiga verktyg som 
helst men om ingen använder dem innebär 
de inga fördelar för verksamheten. Det är 
därför som det även är viktigt att HR och 
kommunikation är involverade i föränd-
ringsarbetet, säger Hanna Karppi, Digital 
Workplace Manager på Sigma IT.

Med det nya erbjudandet Tomorrow 
Worklife erbjuder Sigma en helhetslösning 
som hjälper din verksamhet att skapa och 
implementera en digital arbetsplats med 

stort värde för användarna under lång tid 
framöver.
    – Vi kombinerar specialistkompetens 
från olika delar av Sigma och tar hand om 
hela projektet. Från användarstudier och 
IT-lösningar till hur företaget kommuni-
cerar förändringarna till sina medarbetare 
och Change Management. Sigma arbetar 
specifikt med Office 365 och erbjuder också 
sin egna produkt Core som utgör en hub för 
medarbetares produktivitet och kommuni-
kation – här kan man nå alla sina verktyg, 
företagsnyheter och information på ett ställe.

Genom att undersöka medarbetarnas ar-
betsrutiner och vilka utmaningar de stöter 
på i sitt arbete kan Sigmas team föreslå rele-
vanta verktyg och rätt taktik för förändrings-
arbetet. Det stora antalet verktyg som finns 
kan vara förvirrande. Vi förenklar genom att 
göra det vi kallar för digital landscape map-
ping. Vi kartlägger företagets existerande 
verktyg, grupperar dem och analyserar vad 

    Dags att uppdatera den digitala 
   arbetsplatsen?

som kan användas när, och vilka nya verktyg 
som är mest värdefulla för organisationen 
när det gäller att underlätta arbetet för an-
vändarna och att förbättra affärsprocesserna.
Att hitta medarbetare som är positiva till de 
nya verktygen är värdefullt och de involveras 
i en roll som ambassadör eller coach. På så 
sätt uppmuntrar de sina kollegor att testa 
de nya arbetsverktygen.

– Förändring är alltid svårt. Om syftet och 
fördelarna är otydliga och förändringsarbe-
tet inte är roligt blir det ännu svårare. 

Det är viktigt att komma ihåg att implemen-
tering av en ny digital arbetsplats inte är en 
negativ förändring, utan det handlar om att 
förbättra människors arbetsliv. Med en tyd-
lig målsättning och regelbundna mätningar 
hjälper Sigma kunden att se förändringens 
effekter och resultat. Det innebär också att 
verktygens användbarhet kan justeras i ett 
samarbete med kunden även efter att imple-

Med det nya konceptet Tomorrow Worklife hjälper Sigma din verksamhet att lyckas 
med allt från implementering till intern kommunikation.

menteringen är klar. Hanna Karppi menar att 
framtidens arbetsplats i högre utsträckning 
består utav två delar, den fysiska och den 
digitala.
    – I takt med att det blir vanligare att jobba 
ifrån olika platser blir den digitala arbets-
platsen allt viktigare. Självklart är det fysiska 
kontoret också viktigt. Men det är de digitala 
verktygen som för samman medarbetarna 
oavsett var i världen de befinner sig.

Det har skett ett skifte 
och allt fler förstår att 
det även handlar om 
beteendeförändringar 
hos personalen och om 
nya sätt att arbeta. 

”
Bild: Hanna Karppi 

Digital Workplace Manager på Sigma IT

 SPONSRAD ARTIKEL



TOMORROW
WORKLIFE

Du får ett digitalt arbetsliv som funkar för alla. Med Sigmas Tomorrow Worklife 
och Microsoft Office 365 som redskap, får du stöd hela vägen från mätning 
av medarbetarnas behov till det faktiska användandet. Med hjärta och hjärna 
förändrar vi teknik, människor och organisationer. Inga konstigheter, bara enkelt.

Läs mer på tomorrowworklife.sigmaitc.se

VAD HÄNDER 
OM DU BYTER 
SVÅRT MOT 
ENKELT?
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Fight the Pain.™
Mousetrapper är musalternativet 
som förebygger musarm och 
andra problem som kan uppstå 
vid arbete med en traditionell 
datormus. Den centrerade 
placeringen av Mousetrapper 
framför tangentbordet ger en 
bra ergonomisk arbetsställning 
med armarna nära kroppen och 
händerna nära tangentbordet.

Tack vare detta kan du både 
förebygga och många gånger 
lindra de belastningsskador  
som kan uppkomma i samband 
med att du jobbar utanför din 
egen axel – vilket du gör med  
en vanlig datormus. 

Prova gratis i 14 dagar 
– besök mousetrapper.com

För mer information om Power Plate FitStop besök https://powerplatesverige.se/anvandningsomraden/foretag/  Eller ring 0708 - 24 52 00

Innovativ friskvård på jobbet!

Power Plate förstärker varje naturlig rörelse, enkel eller avancerad, 
jämfört med att den utförs på golvet. Den får dig att må bättre genom 
att stimulera naturliga reflexer, öka muskelaktiviteten och förbättra 
cirkulationen. 

Power Plate är en vibrerande plattform som hjälper dig att aktivera 
dig under arbetsdagen. Man kan också värma upp inför ett tränings-
pass, träna eller återhämta sig med hjälp utav Power Plate.

Ett 3 minuters FitStop på Power Plate motsvarar 20-25 
minuters promenad. Med effekter på bland annat cirkulation, 
stressnivå och ämnesomsättning! 
Allt det som påverkas negativt vid längre perioder av 
inaktivitet!
Välj mellan fyra olika program, två för energi och två för av-
slappning.

Följ din egen och dina kollegors aktivitet med FitStop-appen, 
bli  påmind när det är dags att göra ett FitStop eller tävla mot 
andra.



Ett långt liv är ingen 
självklarhet. 
Men aldrig tidigare har så många barn fått chansen att uppleva 
det. Dina gåvor till forskningen har gjort det möjligt. Tack! 
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Coach My Life

EQ Coaching- stärk 
ditt ledarskap
EQ är avgörande för hur 
framgångsrik en chef är i 
sitt ledarskap.  Att göra ett 
EQ test ger dig insikt om 
dina olika beteenden och 
hur du kan använda dem 
ännu bättre som ledare. Med 
coaching kan du förbättra 
dina ledaregenskaper och nå 
önskade resultat.

Online coaching  - möt hösten med nya insikter 
Längtar du efter mer kvalitet i livet, få saker gjorda, uppfylla drömmar och 
bryta gamla mönster? Nu har du chansen att prova på 10 veckors online 
coachning i sommar. 5 moduler med kraftfulla frågor och 2 uppföljningssam-
tal med professionell certifierad coach kan ge dig stora insikter hur du når 
dina önskade mål. Start 3 juni. Begränsat antal platser.

Inspiro EQ Consulting har 11 års erfarenhet av att utvärdera, utveckla 
och coacha den emotionella intelligensen. Vi är certifierade coacher 

som hjälper dig att få nya insikter i livet.

Läs mer och boka på: http://inspiro-eq.se/eq-utveckling/

För dig som vill:

Vi hjälper dig att få det att hända – som du vill ska hända. I en tid av globalisering 
och snabb digital utveckling behövs ledare som har förmågan att kommunice-
ra på ett sätt som inkluderar och engagerar människor.  Ledare behöver vara 
skickliga kommunikatörer som skapar innovation och förändringsvillig attityd 
för resultat i världsklass.

Med kraftfulla verktyg för professionellt och mänskligt mästerskap bidrar vi till 
högpresterande ledare och team. Alltid med ditt önskade resultat och din verk-
samhet i fokus.

Ledarträning i kommunikation för växtkraft

Bort från kostsamma
problemtänk och konflikter

Ha verktyg för
drivkraft i vardagen

Leda dig själv och 
andra till positiva resultat

Teamcoaching

Individuell coaching

Företagsanpassade
ledarskapsutbildningar

Öppna ledarutbildningar

Workshops, seminarier,
föreläsningar

Drivs av Karin och Louise Jonsson sedan 2016

Hur snabbt vill ni utvecklas?
www.levilja.se

Ledarträning i kommunikation för växtkraft
Vi hjälper dig att få det att hända - som du vill ska hända. I en tid av globalisering och snabb digital utveckling behövs ledare som har förmågan 

att kommunicera på ett sätt som inkluderar och engagerar människor. Ledare behöver vara skickliga kommunikatörer som skapar innovation och 

förändringsvillig attityd för resultat i världsklass. Genom coaching och träning av ledningsteam i kraftfulla, banbrytande verktyg för frigörande av mänsklig 

potential bidrar vi till framgångsrik verksamhetsutveckling. Alltid med ditt önskade resultat och din verksamhet i fokus.

Vi erbjuder VD-coaching, chefscoaching, säljcoaching och teamcoaching, företagsanpassade ledarskapsutbildningar, 

öppna ledarutbildningar och workshops

Mindset for Success www.levilja.se

För dig som vill: • Leda dig själv och andra till positiva resultat • Bort från kostsamma problemtänk och konflikter • Ha verktyg för drivkraft i vardagen

Tel: 0727-38 35 00

Vill du få dina medarbetare 
att ta ansvar?

YESbox Samtal är medarbetarsamtalet som hjälper organisationer 
att förstå och trigga igång sina anställda till att vilja göra sitt yttersta 

och prestera på topp. Genom att använda sig av kort som utgår från 
medarbetarens värderingar leds medarbetarsamtalet snabbt in på vad 
som är viktigt. Verktyget utgår från forskning inom neuro-research för 

att skapa ett medarbetarsamtal som är både roligt och givande! 
 Spännande - eller hur? 

Skicka gärna ett mail till info@yesboxtalent.se eller besök oss 
på https://yesboxtalent.se/ så berättar vi mer hur vi kan hjälpa 

just er verksamhet! 



Connected Workspaces™ koppla ihop medarbetare i realtid
för att åstadkomma mer!

Connected Workspaces™ 

En nästintill oändlig digital arbetsyta där team kan mötas
och samarbeta med allt från kreativa skisser och
anteckningar till väldefinierade och strukturerade
projektplaner och designgranskningar. 

Med Connected Workspaces™ finns informationen alltid
tillgänglig och man kan på ett säkert sätt ansluta och
jobba från nästan vilken uppkopplad enhet som helst, 
närsomhelst. 

Detta möjliggör bättre beslutsfattande och gör det lättare
att åskådliggöra och hitta lösningar på komplexa
problem.

Produktiviteten ökar när man enkelt kan koppla ihop
människor och idéer oavsett var de befinner sig i världen. 
Gör som de mest innovativa företagen och åstadkom mer
– använd Connected Workspaces™.

Gemensamt verktyg för team där man kan dela
allt arbete via vilken uppkopplad enhet som helst, 

var man än befinner sig

Minska resandet, öka produktiviteten och dela
enkelt information med andra.

Tar bort barriärer och gör kommunikationen
sömnlös och smidig

Ökad transparens och bättre
informationsspridning ger djupare engagemang.

Knyt all information till rätt kontext i ett säkert
Connected Workspace™

Använd tiden till produktivt arbete istället för att
söka efter information i olika system.

BESÖK HOYLU.COM FÖR ATT KOPPLA UPP DITT ARBETE

Spara tid och pengar

Förbättra kommunikationen

Förenkla arbetsflöden
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S edan 1966 har Fass bidragit 
till information och kunskap 
om läkemedel i Sverige. Fass 
är ett av Sveriges starkaste va-
rumärken när det handlar om 
hälsoinformation och bland 

vårdpersonal ses Fass som ett viktigt 
kunskapsstöd. 

På Fass hittar du information om hur lä-
kemedel ska användas och doseras, men 
också om risker och oönskade effekter av 
läkemedel. Här får du även reda på om 
hur läkemedlet ser ut, och om det ingår i 
Läkemedelsförsäkringen.

Bättre patientsäkerhet och 
läkemedelsanvändning 

Anna Wessling, chef för Fass, har en tydlig 
målbild för framtiden:
    – Vi vet att Fass bidrar till ökad patientsä-
kerhet och bättre läkemedelsanvändning. 
Vår målsättning är att alla som behöver 
trovärdig och aktuell läkemedelsinforma-
tion enkelt ska kunna hitta den och kunna 
använda sig av den. Därför är det viktigt 
att vi kontinuerligt utvecklar våra tjänster 
och funktioner. 
En funktion Anna Wessling särskilt vill 
lyfta fram är att man kan se lagerstatus 
i Fass.
    – Det är en viktig, men kanske mindre 
känd funktion. I Fass kan du söka vilka 
apotek som har ditt läkemedel i lager. Be-
kvämt att veta innan du går till apoteket.

Ännu mer information på Fass i juni

Nu i juni lanseras en uppgraderad version 
av Fass. Innehållet utökas successivt med 
bruksanvisningar, utbildningsmaterial, 
instruktionsfilmer, bilder på medicinsk-
tekniska produkter, länkar till appar och 
annat viktigt patientstödsmaterial. 
Men Fass erbjuder inte bara en webbplats 
och ett antal appar, utan är också leve-
rantör av data. Anna Wessling ser stora 
möjligheter: 
    – Sverige ligger generellt sett långt fram 
jämfört med många andra europeiska län-
der, när det gäller digitaliserad hälso- och 
sjukvårdsinformation. Vi samarbetar re-
dan idag med många olika aktörer, och 
levererar läkemedelsinformation till i 
princip alla vårdens journalsystem och 
apotekens receptexpeditionssystem.

Flera nya samarbeten på gång

– Vi ska fortsätta att vara en underleve-
rantör eller samarbetspartner till andra 
organisationer som eHälsomyndigheten, 
Läkemedelsverket och Sveriges Apoteks-
förening. Men vi har flera nya samarbeten 
på gång som innebär att Fass blir än mer 

Fass – allt om läkemedel 
Fass används dagligen inom vården, på apotek och av patienter och anhöriga. Med 

över 4 miljoner besök i månaden är Fass den huvudsakliga källan för aktuell läke-
medelsinformation. Här hittar du det mesta om godkända läkemedel i Sverige. Nu 

lanseras nya tjänster och nytt material som gör Fass än mer användbart.  
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Anna Wessling

heltäckande.
    – Just nu ligger vi i startgroparna att 
tillsammans med Riksidrottsförbundet 
publicera information om läkemedel 
som innehåller dopingklassade substan-
ser. Det kommer hjälpa både läkare och 
idrottare som måste veta att de följer de 
antidopningsregler som finns, berättar 
Anna Wessling. 

Ett annat viktigt projekt är att undersöka 
hur Fass skulle kunna publicera den in-
formation om restnoteringar som Läke-
medelsverket idag samlar in och på så sätt 
göra det enklare för läkare att direkt se om 
de produkter de skriver ut finns i lager.
    – Vi träffar och intervjuar regelbundet 
vård- och apotekspersonal, så att vi att 
hela tiden kan förbättra våra tjänster och 
på så sätt bidra till ökad patientsäkerhet 
och säkrare läkemedelsanvändning, säger 
Anna Wessling.

Bakom Fass står Läkemedelsindustriför-
eningens Service AB, LIF, branschorgani-
sationen för de forskande läkemedelsföre-
tagen med verksamhet i Sverige. 

Sverige ligger generellt 
sett långt fram 
jämfört med många 
andra europeiska 
länder, när det gäller 
digitaliserad hälso- och 
sjukvårdsinformation.

”
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Uska är Sveriges störs-
ta matchningsplattform 
för arbetsgivare, under-
sköterskor, vårdbiträden 
och personliga assisten-
ter. Med Uska hittar du 
den personal som just 
din verksamhet behöver, 
tryggt och enkelt.

Läs mer på hitta.uska.se

U SKA ÄR EN WEBB-
TJÄNST som knyter 
ihop de som vill job-
ba inom omsorgen 
med olika arbetsgi-
vare.

     – Det unika med tjänsten är att många 
hittar jobb precis där de vill jobba.
     – Vi har t ex ett fokus på Södermalm 
och hittar många som bor här och vill 
ha nära till jobbet, berättar Catharina 
Rosendahl. Sedan de började använda 
tjänsten på uska.se har de märkt en klar 
skillnad.
     – De som söker här är mer motiverade. 
Uska har gett oss ett avsevärt högre antal 
kvalificerade sökande. I genomsnitt läg-
ger Care Allomsorg upp 1–2 lediga jobb i 
månaden. Lite beroende på så intervjuar 
vi 2–3 personer och hittills har vi alltid 
hittat en ny medarbetare bland dessa. 
Tjänsten gör det enklare att snabbt se 

vilka som klarar grundkraven eller inte.
    – Antingen med rätt utbildning eller andra 
kvalifikationer som gör att de passar in. Uska 
gör det överskådligt.
    Tjänsten drivs av Skillio som är helägt 
av Lernia vilket borgar för kontinuitet och 
kvalitet. Det är gratis för de som letar nytt 
jobb att anmäla sitt intresse. Och det är inte 
svårt. Den som kan hantera en dator klarar 
lätt att lägga upp sin profil på några minuter.
    – Det är helt klart att de som anstränger sig 
att gå via Uska också håller en genomsnittligt 
högre kvalitet och är bättre lämpade för de 
jobb vi lägger ut.
    – Tjänsten är bra eftersom de som söker 
tex inte behöver skriva ett eget cv eller brev, 
utan får hjälp med att ge samma information 
tack vare det enkla upplägget.  Catharina och 
hennes medarbetare håller ett högt tempo.
    – Som arbetsgivare upplever jag en stor 
arbetsbesparing. Arbetsförmedlingens tjänst 
har vi använt då och då, men vi känner att 

via den så får vi väldigt många ansökning-
ar men där 80–90 procent antingen inte 
är tillräckligt intresserade eller har helt fel 
förutsättningar.
     – Genom Uska får jag färre ansökningar 
men framförallt bättre sökande. Idag har 
Care Allomsorg ett 30 -tal anställda som 
jobbar inom hemtjänst, ledsagning och 
boendestöd. 
    – Så här i efterhand förstår jag inte riktigt 
hur jag klarade mig innan. Då handlade det 
lite mer om tur och tillfälligheter i att få 
in rätt ansökningar. Nu känns det som jag 
jobbar mer metodiskt.
    – Vi har som målsättning att på några års 
sikt bli ungefär tre gånger så stora.
     – Med hjälp av Uska känns det som om 
vi har alla förutsättningar på plats vad det 
gäller att få tag på rätt personer att anställa, 
säger Catharina Rosendahl innan hon 
måste avsluta vårt möte. En intervju med 
en potentiell  medarbetaren väntar.

Catharina Rosendahl

”Den nya tjänsten hjälper 
oss att hitta medarbetare 
med rätt kompetens ”
Det finns ständigt ett behov av fler medarbetare inom 
olika omsorgsverksamheter. För företaget Care Allomsorg 
i Stockholm har nya tjänsten Uska inneburit en klar 
förbättring. 
– Kvaliteten på de som söker via Uska är betydligt högre, 
säger verksamhetschefen Catharina Rosendahl.

 – Här står det aldrig still, skrattar hon 
och hastar vidare till förhoppningsvis 
ytterligare en framgångsrik rekrytering.

 SPONSRAD ARTIKEL
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Sedan Partyland öppnade sin 
första butik i Sverige för elva 
år sedan har intresset för 
partydekorationer exploderat. 
I dag firar svenskarna fler 
högtider än tidigare, så som 

Valentines Day, Oktoberfest och Saint 
Patrick’s Day. Allt fler väljer även att 
anordna en babyshower när vänner eller 
familj väntar barn eller en Gender Reveal-
tillställning där barnets kön avslöjas inför 
nära och kära. I exempelvis USA har 
ballonger varit en självklar dekoration på 
festen under många år. Nu har det även 
spridit sig till Sverige.

–  När vi öppnade var det många som inte 
hade en aning om vad heliumballonger var 
för något. De fick en helt ny upplevelse i 
vår butik. Vi var med att starta en ny trend 
och gav svenskarna ett nytt tänk kring 
fester och högtider, säger Patrick Bruna, 
franchisechef för Partyland Sverige.

Eftersom efterfrågan på partyballonger 
ökar har Partyland nu börjat utbilda 
sin personal i ballongarrangemang och 
dekorationer. För den som vill finns 
det även möjlighet att vidareutbilda sig 

internationellt, till Certified Balloon 
Artist.

-Vi vill att våra franchisetagare och vår 
personal ska vara bäst på det vi gör. 
Ballonger. De får lära sig om färg, form, 
estetik och vad som funkar med vad. De 
får lära sig avancerade tekniker för olika 
dekorationer och vad man bör ta betalt. 
Internationellt finns det både stora tävlingar 
och konvents för ballongkonstnärer. 

    Nya högtider och fler 
tillfällen att fira!

För det handlar inte om några enstaka 
plastballonger, utan om stora arrangemang 
av latexballonger som kan klä en hel vägg 
eller om buketter i bågar.

– Bland våra kunder finns både dem som 
vill ha en ballongbåge över ett presentbord 
och dem som vill att tusen ballonger ska 
ramla ner från taket när de drar i ett snöre. 
Det är privatpersoner, företag, restauranger 
och nattklubbar som handlar av oss.

Sociala medier har också bidragit till att 
allt fler väljer att dekorera festlokalerna i 
högre utsträckning än tidigare. Efterfrågan 
är stor på konfettikanoner, girlanger, 
bordsdekorationer och olika typer 
av banners. Även sifferballonger och 
personliga ballonger med unika texter i 
glitter har blivit populära under de senaste 
åren.

– Fester som nyårsafton har blivit mycket 
snyggare än vad de har varit förut. När 
man ska ta emot gäster finns det ett värde 
i att de ser att man gjort något extra. 
Dekorationer skapar en bra feststämning 
och vi som festfixare hjälper till att skapa 
minnen. Alla kan köpa fina servetter och 

Marknaden för partydekorationer växer i hög takt och för Partyland har den stora efterfrågan på 
ballonger gjort att ett nytt hantverk introducerats i Sverige – Certified Balloon Artist.

 SPONSRAD ARTIKEL

tallrikar, men vill du ha ett unikt minne 
och få snygga bilder, då är det roligt om 
du gjort något extra.

I dag finns det 500 Partyland-butiker runt 
om i världen, varav 22 i Sverige.
    – Fler butiker kommer att öppna 
inom de närmsta åren. Trenden med 
partydekorationer fortsätter att öka och 
i Sverige har vi bara skrapat lite på ytan.

Den första Partyland butiken öppnade 1984 i 
Philadelphia av Brian Feller och Todd Potter och 
har sedan 1986 varit en franchisingkedja. Bara 
6 år senare, 1993, fanns det hela 15 Partyland 
butiker i och omkring Philadelphia.
 
I dag är Partyland världens största internatio-
nella butikskedja för partytillbehör och det finns 
alltid en öppen Partyland butik någonstans på 
jorden. I sortimentet hittar du hattar, tutor, de-
korationer, tallrikar, muggar, confetti, pinatas, 
heliumballonger m.m. Med andra ord har vi allt 
du behöver till kalas, fest, dop, bröllop, barnkalas, 
osv. Temafester blir allt populärare till både kalas 
och företagsevent.
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I dag ökar ohälsan på våra 
arbetsplatser men också i vårt 
privatliv. Enligt arbetsmiljöverket 
är så många som varannan 
arbetstagare som upplever 
stress, oro och sömnproblem 

på grund av arbetet. Den idag gränslösa 
arbetsplatsen ger upphov till stresspåslag 
genom att vi alltid kan vara uppkopplad 
och tillgänglig. Att hitta rätt kombination 
för jobb-fritid för varje individ har aldrig 
varit mer viktigt. Gelhaar Consulting AB 
arbetar med att förebygga och minska 
ohälsan på arbetsplatsen och i privatlivet 
detta gör Marie Gelhaar genom coaching, 
utbildning och föreläsningar. Hon brinner 
för att få personer och företag att prestera 
på topp men må bra under tiden. Genom 
hennes stora erfarenhet att leda och 
coacha når hon tillsammans med sina 
kunder/klienter nya nivåer och insikter. 
Make you shine – att få andra att skina 
är Gelhaar Consultings grundplattform.

-Det viktigaste verktyget vi har som 
individer i allt vi gör är oss själva, säger 
Marie. Hon fortsätter -Den fysiska 
kroppen och den mentala knoppen 
behöver vara i harmoni för att kunna 
utvecklas och hantera det som händer i 
livet. Vi behöver här slå fast att utveckling 

och förändring är livet och i och med 
det behöver vi verktyg och insikter för 
att kunna hantera det som uppkommer. 
Marie använder sig av metoder och 
verktyg för att nå förväntade resultat och 
mer där till tillsammans med de kunder 
och klienter hon har.

Coaching – går ut på att få klienten 
reflektera över sin situation som i 
sin tur leder till insikt om nu:et och 
tydliggör rätt handling för att nå önskad 
förändring. Genom coaching fördjupar 
klienten sitt lärande, förbättrar sina 
prestationer och utvecklar sin livskvalitet. 
Coaching hjälper klienten att uppnå 
tillfredsställande resultat i sitt personliga 
och yrkesmässiga liv. Marie jobbar 
tillsammans med sina klienter för att nå 
till klientens önskeläge.

Utbildning –som förändrar ett arbetssätt 
är effektivt eller ger insikter om hur saker 
fungerar ger nytta och positiv utveckling 
för ett företag. -Genom att kunna förklara 
det svåra och komplexa på ett enkelt och 
pedagogiskt sätt nås framgång, säger 
Marie. Utbildningen Gruppdynamik 
säkrar upp hur man som chef/ledare 
skapar de bästa förutsättningarna för att 
få en grupp att prestera på bästa sätt. Den 

Ohälsan ökar 
- privat och på arbetsplatsen

utbildningen är en av flera som Marie 
håller i och självklart företagsanpassats 
dem till ditt företag.

Föreläsning –att dela med sig av egen 
kunskap, erfarenhet och insikter är något 
av det effektivaste som finns och kan vara 
en vitamininjektion till dig som person 
eller ditt företag. Föreläsningar som 
utmanar och inspirerar till förändring 
och eftertänksamhet ger nya perspektiv 
på situationen och leder till nya insikter 
för att hitta optimala lösningar och skapa 
utveckling hos personer eller företag.

Gelhaar Consulting 3 
grundelement 
Shine - Action - Heart.

• Make you shine  - Genom att hitta sin 
inre glöd skapas utveckling i grunden

• Knowledge with action  -
Genom att ta till sig kunskap och använ-
da sig av den skapas förändring

• Management by heart -
Genom att leda med hjärtat och möta 
medarbetare med respekt skapas håll-
bara resultat.

Marie Gelhaar

” IDAG HAR VI SEX FYSISKA BUTIKER, WEBBUTIK SAMT ÅTERFÖRSÄLJARE 
OCH DÅ ÄR DET VIKTIGT ATT VI HAR KOLL PÅ ALLTING I ETT SYSTEM. 
ATT ANVÄNDA SPECTER HAR EFFEKTIVISERAT VÅRT JOBB BETYDLIGT. ”

Emma Landström, emmamalena.com

Framtidens affärssystem

Specters webbaserade affärssystem gör det enklare att 
sälja, ta betalt och leverera hur du vill. Du kan smidigt 
hantera försäljning, lager, inköp, fakturering, kunder och 
företagets ekonomi. 

Läs mer om våra fördelar på specter.se eller ring oss 
direkt på 0304 - 64 94 00.

Det skall vara lätt att driva företag

Fullt med fördelar som gör skillnad

Tel 072-2011093  
marie@gelhaarconsulting.se 
www.gelhaarconsulting.se

 SPONSRAD ARTIKEL
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D et är bråda dagar för Pontus Kihlman 
och när vi talas vid är han på resande fot 
mellan föreläsningar i Malmö, Göteborg 
och Oslo. Som ledande ”workplace 
enthusiast” på teknologiföretaget Rapal 
åker han land och rike runt för att 

prata om hur man kan utveckla mer hållbara och smarta 
arbetsplatser. Eller som han själv uttrycker det: ”Vi vill 
optimera arbetsplatsen och minska företagens slöseri av 
utrymme, energi, koldioxidutsläpp, tid och pengar”.
    – Vår vision är ”zero waste”, det vill säga att klippa bort 
det som inte ger mervärde. Istället ska man tänka smart 
vad gäller alla resurser. Vår programvara Optimaze är till 
för att förvalta, förbättra och utveckla fastigheter, lokaler 
och kontor samt stötta den dagliga medarbetarupplevelsen.

Och tydligen behövs det. Enligt en global undersökning 
som Rapal nyligen gjorde där de samlat in data från 1 800 
arbetsplatser i sammanlagt 17 länder är bara 55 procent 
av skrivborden och 42 procent av mötesrummen i bruk. 
Undersökningen visade också att det på 80 procent av 
mötena kom mindre än fyra personer, vilket betyder att 
många mötesrum är för stora och således slösar med hyra, 
städning och uppvärmning. Ur ett globalt perspektiv bidrar 
detta till ett enormt koldioxidavtryck då cirka hälften av 
kontoren som byggs och värms upp står halvtomma.
    – Undersökningen visade också att företag som hade 
cellkontor med enskilda rum tenderade att ha större och 
längre möten än andra kontorstyper eftersom folk inte 
spontant träffar på varandra utan måste boka formella 
möten. Det bidrar till en långsam, dyr och oproduktiv 
möteskultur som dock skulle kunna förebyggas genom en 
kultur- och arbetsmiljöförändring, säger Kihlman.

För att hjälpa företag att bli mer smarta och funktionella 
behövs först en behovsanalys. Det kan göras med Optimaze 
verktyget där bland annat beläggningsmätningar och 
arbetsmiljöenkäter ingår. Både subjektiva synvinklar och 
objektiv data ger ett bra underlag för att förstå hur man 
arbetar idag och hur man vill arbeta framöver och till 
vilken grad resurser som mötesrum och skrivbord används.
    – Vi hjälper till att skapa en effektiv arbetsplats ur både 
miljö-, kostnads- och medarbetarperspektiv. Vi hjälper 
arkitekter, konsulter och företag att ta fram nya kontors-
koncept baserat på data där miljön stödjer organisationens 
framtida sätt att arbeta.

Pontus Kihlman tror starkt på att delningsekonomin kom-
mer att adapteras av arbetsplatserna, något som han anser 
kommer både effektivisera användandet av resurser och 
minska på slöseriet. Idag delar vi allt från cyklar till bilar 
till bostäder och han menar att allt fler kontor blir mer 
flexibla där utrymmen och skrivbord delas och nyttjas vid 
behov. Det i sin tur kommer att göra arbetskulturen mer 
dynamisk, spontan, demokratisk och mindre hierarkisk 
eftersom man jobbar mer aktivitetsbaserat.
    – Det kommer att bli norm med en tudelad strategi 
över hur man förvaltar kontorsutrymmen och framtidens 
arbetsmiljöer. Företag kommer fortfarande att ha egna 

Smart optimering 

Vi hjälper till att skapa 
en effektiv arbetsplats ur 
både miljö-, kostnads- och 
medarbetarperspektiv. ”

Oanvända mötesrum och tomma skrivbord - det finns mycket kvar att önska vad gäller effekti-
vitet och trivsel på arbetsplatsen. Genom att verka för delade kontor och flexibla arbetsplatser 
vill företaget Rapal boosta produktiviteten och minska andra företags slöseri med plats, tid och 

pengar. Det är dags att optimera för hållbarare och smartare arbetsplatser.

för effektiva arbetsmiljöer
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långvariga, mindre aktivitetsbaserade utrymmen, 
men det kommer att tillkomma mer flexibla och 
kortvariga kontrakt för personer som jobbar med 
projekt eller på distans. Det innebär ett mer flexibelt 
arbetssätt för de anställda, vilket sparar tid och nerver 
på grund av onödigt pendlande. Det blir lättare att 
balansera arbete och privatliv.

Rapal har därför kommit fram med en IoT-baserad, 
smart office-lösning med tillhörande Optimaze  
Worksense -mobilapp som gör det möjligt att lätt 
finna lediga platser och rum i realtid med data från 

sensorer. Det går även att boka och avboka mötesrum, 
söka kolleger och lediga parkeringsplatser redan innan 
man har gått hemifrån. 
    – Det hämtar din fysiska och sociala arbetsplats 
till din mobil och ger dig rörlighet och frihet. På så 
sätt slösar vi inte med människors tid. Den ”digitala 
assistenten” tar bort friktion så som onödigt resande 
och sökande som inte har något mervärde och som 
inte bidrar till arbetet. 

Pontus Kihlman

Rapal Oy
Mjukvaror och tjänster för den byggda miljön
Grundat 1991. Baserat i Finland, fungerar globalt
Dotterbolag Optimaze, Inc. baserat i USA
Kunder från storföretag till små, samt offentlig sektor.

Läs mer: www.rapal.com/workplace-solutions
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mesta. Timrat med 34/58 mm furu.
Isolerad enkel eller dubbeldörr. 15 m2,
3870x3870 mm. (Finns även 10 m2)
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Jade 15. Mycket användbart förråd med två rum.
Timrad med måtten 4 820x3 070 mm.

CLAIM
YOUR
SPACE.
Think extraordinary, be creative,
make change - it´s only wallpaper.

A workplace to long for.
Unique wall murals for extraordinary rooms.
Wallpaper: R14011, Cuddle Clouds

@rebelwalls  |  rebelwalls.com

Beställ Broschyr hos:
Importør: TMP . ThoMas Møller Pedersen aPs

elMevej 8 . 7870 roslev . Tel: 0768-14 50 50
e-Mail: info@TMP.dk . www.aPe50.se

Kan levereras som EU 45 alternativt 
25 km som kan köras utan körkort.
Unik smidighet och lastförmåga.

Körkortsfri ”bil”

∫ stark 50 cc bensinmotor
∫ lång räckvidd
∫ värmesystem  

kan eftermonteras
finns i:
van, Cross, Pick Up, Top

Unik driftsäkerhet,
bygd i stål och
plåt som på den
gamla goda tiden.



Du får lättare att uppfylla de nya säkerhetskraven om du skrotar lösenorden och går 
över till kvalificerad tvåfaktorsinloggning. Det gör du enklast med vår produktfamilj 
Net iD. Mer än 1,5 miljoner användare i offentlig och privat sektor skyddar nu 
information, system och data med Net iD. Användarna behöver aldrig mer tänka på 
lösenord när de loggar in.

Net iD bygger på den globalt standardiserade säkerhetsmetoden PKI (Public Key 
Infrastructure). Du kan välja alla tänkbara faktorer för inloggning. Till exempel smartkort, 
mobil eller YubiKey. Och Net iD stöder alla vanliga plattformar och målsystem – mobila, 
molnbaserade, webbaserade eller lokalt installerade. 

GDPR, NIS, Säkerhetsskyddslagen och EU cybersecurity är exempel på lagar som 
numera kräver att du tar datasäkerhet på allvar och garderar dig mot hot och attacker. 
Vi kan hjälpa dig göra det på ett rationellt sätt. Kontakta oss i dag på 
info@secmaker.com så berättar vi mer

Trött på lösenord?



Office personlig förvaring
Design: TreCe

Office Bag 
Håll ordning, förvara och förflytta dina 
kontorsmaterial och dator med kontors-
väskan Office.

Office Back Pack
Ryggsäck med plats för dator 
och tillbehör. Försedd med 
regnskydd som man lätt 
fäller upp från rygg-
säckens underdel.

Office Pouch 
Tillbehörsväska BxHxD: 175x160x50

Office Sleeve
Office datorsleeve S Passar 13,3″
Office datorsleeve M Passar 13,3″-14,5″
Office datorsleeve L Passar 14,5″-15,6″

Smarta och designade koncept för framtidens förvaring | Showroom i Stockholm, Oslo och Norrköping | trece.se

*Samtliga Office-produkter är tillverkade i nålad filt med 7 procent ull 
med detaljer i läder.

Nyhet!
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K an den fysiska arbetsplatsen skapa värde 
för företaget och samtidigt öka personalens 
välbefinnande? Det är Sanna Edmundsson 
övertygad om. Tillsammans med sina kollegor 
hjälper hon företag att skapa framtidens ar-
betsplatser med människans behov i centrum. 

Under de senaste åren har Coor märkt att intresset ökat för 
att se på arbetsplatsen ur ett strategiskt perspektiv. Förr räckte 
det kanske med att kontoret erbjöd personalen en arbetsplats, 
teknik och gemensamma utrymmen. I dag ställer arbetstagarna 
krav på ett modernare kontor som är hållbart, främjar en 
god arbetsmiljö och som hjälper medarbetarna att leva ett 
hälsosamt liv. I takt med att Milleniumgenerationen fyller 
arbetsplatsstyrkan blir det viktigt med work-life balance och 
flexibilitet i arbetslivet för att få ihop livspusslet.

– Det finns otroligt mycket positivt att hämta genom att skapa 
en arbetsplatskultur där man dels kan arbeta fokuserat och 
vara produktiv, och dels socialisera och samarbeta med sina 
kollegor. Den fysiska arbetsplatsen är ett verktyg för detta och 
det har allt fler förstått, säger Sanna Edmundsson.
     – Bolag som Google och Facebook har gått i bräschen 
för frågan. Framtidens kontor fokuserar på medarbetarnas 
upplevelse, välmående och ska reflektera våra värderingar. 
    Tidstjuvar så som strulande teknik och onödiga möten ska 
bort. Istället ska vi ges möjlighet att ta paus för att låta hjärnan 
återhämta sig, och se till så att kroppen mår bra.
    – Det är jättesvårt att få medarbetare att ta paus i dag. Vi vet 
att vi jobbar mer och mer, och det syns inte minst i statistiken 
för långtidssjukskrivningar på grund av stress. Vi försöker hitta 
verktyg för återhämtning under arbetsdagen. Just nu testar vi 
till exempel VR-glasögon som låter din hjärna koppla av och 
hämta ny energi. Det är spännande att använda den tekniska 
utvecklingen till beteendeförändringar, men det gäller att 
förstå vad värdet är, för det är inte prylen i sig som är viktig.

En annan trend är att man både ska jobba och röra på sig 
samtidigt, till exempel genom att arbeta sittandes på en cy-
kelmaskin eller en stol med trampor. 
    - Det ska öka blodflödet i kroppen och till hjärnan och ge 
bra effekter på produktiviteten. Vi testar även dessa verktyg, 
men vi tror mer på att låta våra kroppar och hjärnor göra en 
sak i taget. Vi vill hellre hjälpa medarbetarna att vara kon-
centrerade och effektiva när de arbetar, och på så sätt frigöra 
tid som sedan kan användas till exempelvis motion, träning 
eller mindfulness.

Något som efterfrågas allt mer av arbetstagare är att verksam-
heten, och arbetsplatsen, ska vara hållbar.
    – Fokus har skiftat från gröna byggnader och avfallshan-
tering till delningsekonomiska diskussioner som till exempel 
co-working, aktivitetsbaserade arbetsplatser och en hållbar 
förvaltning.
    – Det roligaste med våra förändringsprojekt är att alla på 
arbetsplatsen involveras och blir engagerade. Det är dock 
en stor utmaning i dag att hålla engagemanget vid liv, för en 
arbetsplatsförändring ska inte ses som ett projekt utan en 
process. Det är när en fungerande process finns på plats, som 
tar hand om förändringsbehov över tid, som man verkligen 
kan tala om en hållbar arbetsplats.

    Framtidens kontor sätter 
människan i centrum

En attraktiv arbetsplats lockar talang och främjar personalens välmående. Det innebär att företaget 
blir konkurrenskraftigt även i framtiden, menar Sanna Edmundsson, arbetsplatsstrateg på Coor.

Fakta

Coor är en av Nordens ledande facility mana-
gement-leverantörer och erbjuder de flesta 
tjänster som krävs för att ett företag eller offent-
lig verksamhet ska fungera bra och effektivt.
De tillhandahåller allt från lösningar inom ad-
ministration, logistik och drift av personalmat-
salar till lokalvård, fastighetsdrift och tekniska 
säkerhetslösningar. Genom att kombinera olika 
tjänster efter kundernas behov levereras smarta 
och flexibla servicelösningar.
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Stand      for 
your health!

up

Height adjustable desks and working stations come with a number of benefits 
like more focus, greater well-being and less stress. We at LINAK specialize in 
creating actuator solutions that you can easily integrate to make your office 
designs move. LINAK develops digital solutions and motivational health features 
for the future workplace. To learn more visit www.linak.se.



Vår förmåga att  göra ski l lnad.

Ibland handlar det om hundradelssekunder. Andra 
gånger är det gruvlaster som ska koordineras. Eller 
komplexa trafikledningssystem som ska garantera 
säkerhet och framkomlighet. Gemensamt är att det 
krävs ett väl intrimmat team som tillsammans tar 
sig an hela jobbet.

Från starten för drygt tjugo år sedan har vi byggt 
upp vår organisation för att kunna ta ett helhets-
ansvar i multidisciplinära industriprojekt. Vi har 
utvecklat en projektförmåga utöver det vanliga. 

Och tillsammans med vår finansiella styrka kan vi 
erbjuda totallösningar som få andra kan komma i 
närheten av.

Läs mer om hur våra automationslösningar har ut-
vecklat och effektiviserat verksamheten för mäng-
der av företag. Samtidigt som vi tillsammans gjort 
skillnad för människor och varit med och bidragit 
till ett lite bättre samhälle.

midrocautomation.se
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Best practice planning

New tasks and projects often start from a blank 
sheet. Inexperienced new employees rarely have 
the opportunity to utilize the collective experience 
and knowledge gained from previous projects and 
project members. With VPL Ai® you can download 
the best plan for your task, automatically adapted 
to the current project requirements. VPL Ai® can be 
integrated with most common planning systems on 
the market, such as VPL®, MS Project, JIRA etc.

Digitize and automate  
your planning process

Digitized sprint planning

VPL Digital Sprint Board® is developed to work with 
the latest smart screens on the market. The digital 
benefits, such as integration with planning systems 
and the possibilities of working distributed, are 
supplemented by drag and drop functionality. The tasks 
in your planning system are automatically converted 
to post-it notes and displayed in the right place on 
your digital sprint board. It is possible to run this web 
application in any device and it can be integrated with 
most common planning systems on the market, such as 
VPL®, MS Project, JIRA etc.

VPL Ai®

VPL®
MS Project
Jira
etc.

Get the   
best plan

Automate your 
sprint planning

Save the 
best plan

VPL DSB®



V isions medlemmar finns 
runt om i verksamheter 
och yrken som leder, 
utvecklar och admi-
nistrerar välfärden. De 
jobbar inom kommuner, 

regioner, kyrkan och bolag med koppling 
till välfärden. På så vis är de nyckelspelare i 
den digitalisering som nu pågår.
     -Våra medlemmar har kunskap, erfarenhet 
och idéer som behöver komma fram och få 
ta plats – speciellt nu när utvecklingen går 
så fort, säger Veronica Magnusson, Visions 
förbundsordförande. Hon utvecklar:
     -Deras kunnande kombinerat med möj-
ligheterna som finns är en otrolig tillgång. 
Vi har inte råd att låta bli att använda kom-
petensen som finns och vill säkra att det är 
precis det man nu gör ute på arbetsplatserna.

Ett förbund i förändring

Vision är ett fackförbund som växer och 
utvecklas. Antalet medlemmar har ökat åtta 
år i rad. I dag har Vision närmare 200 000 
medlemmar som utgör en allt starkare röst 

på sina arbetsplatser. Passionen för arbets-
miljöfrågor och lusten att förbättra anställdas 
villkor är kärnan i verksamheten.
     Det som kännetecknar Vision är att det 
hela tiden har funnits ett otroligt starkt fram-
åtdriv samt en vilja att utmana och prova vad 
som är fackliga frågor. Att värna klimatet 
och jobba med hållbarhet har vi gjort i över 
10 år. Likaså att jobba för allas rätt att vara 
sig själv på arbetsplatsen, säger Veronica 
Magnusson.

En titt på verkligheten

”Arbetsmiljö 1980–2017” från Statistiska 
Centralbyrån (SCB) visar att många med-
arbetare numera känner sig relativt nöjda 
och trivs på sina jobb. Med tanke på att sju 
av tio förvärvsarbetare i Sverige är fackligt 
engagerade är detta inte så konstigt. Till-
sammans har man mer chans att påverka. 
Precis så som Vision gör.
     Vision har 13 000 förtroendevalda över 
hela landet. Vi tycker det är viktigt att finnas 
ute på arbetsplatserna och göra skillnad, 
att lyssna på våra medlemmar och ha en 

Använd medarbetarna 
i digitaliseringen

dialog med dem för att kunna landa rätt och 
ändra på saker, säger Veronica Magnusson.

Digitaliseringen kan ge ett mer 
mänskligt arbetsliv 

Veronica Magnusson berättar att Vision ser 
en tydlig trend där många vill ha ett mer 
mänskligt arbetsliv. Det är ett arbetsliv där 
ingen blir sjuk av stress och där det känns 
bra att gå till jobbet. Hon menar att digitali-
seringen – rätt använd – bland annat kan fri-
göra tid, förbättra monotona arbetsmoment 
och göra så att vi har möjlighet att bestämma 
själva över hur vi lägger upp vårt arbete. 
     Men det också finns utmaningar med 
digitaliseringen. Ett konkret exempel på det 
är att det i snitt går åt 27 minuter varje dag 
för Visions medlemmar att lösa IT-strul på 
jobbet.
     För att digitaliseringen ska vara av godo 
är det viktigt att medarbetarna på arbetsplat-
sen är med och utformar nya IT-system och 
verktyg. De är experter på verksamheten och 
känner till behov som finns. Vi behöver prata 
om hur vi använder tekniken för att både 

människor och verksamheter ska må bra. 

Ett medlemskap i Vision är en bra startpunkt 
för den som vill ha inflytande på jobbet och 
göra sin röst hörd när framtidens arbets-
plats utformas. Titta gärna på:
 www.vision.se för mer info. 

 Fackförbundet Vision och deras medlemmar formar framtidens välfärd.

Modicae prorehe nestota 
taquae ini qui nullauta 
volupta solorum aut utem 
rerro te voluptiam dolup-
”
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Veronica Magnusson 
Fotograf: Gustav Gräll

Vi behöver prata om hur 
vi använder tekniken för 
att både människor och 
verksamheter ska må bra. 
”

Vision är ett av Sveriges snabbast 
växande fackförbund och har idag 
närmare 200.000 medlemmar.
 
Visions medlemmar har jobb 
som stödjer välfärden, i offentlig 
sektor och i privata bolag och 
företag med koppling till den. 
Medlemmarna arbetar också i 
Svenska kyrkan och frikyrkan.
 
Vision Chef är Sveriges största 
fackförbund för chefer inom 
välfärden.


