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V i älskar helt enkelt att ut
veckla utbildningsmateri
al, organisera utbildningar 
och hjälpa studerande och 
kursdeltagare till nya in

sikter, färdigheter och kunskaper. Driv
kraften hos våra medarbetare är viljan att 
utveckla och skapa, säger Lena Backström 
Nordén, VD Creando.

Genom Creandos utbildningar skapas för
utsättningar för industrins medarbetare 
att öka sina kunskaper och färdigheter 
så att företag blir mer effektiva och lön
samma. Enligt Lena är det även viktigt 
med förståelse och insikter som skapar 
förutsättningar för ökad trivsel och större 
engagemang i arbetet. 

    – Alla tjänar på det! I takt med att 
industrin har utvecklats har även formen 
för utbildning och kompetensutveckling 
ändrats. Att resa i väg några dagar på en 
kurs kan istället numera vara integrerat 
i arbetet, menar Lena.

Creando har följt utvecklingen och de
ras utbildningsmetodik har de styrt om 
från att ha öppna utbildningar på plats 
till integrerat lärande anpassat till indu
strins specifika behov där företag äger 
sin utbildning.

    – Målet är att utbildningarna ska vara 
absolut relevanta vilket innebär en tät 
dialog med näringslivet. Vi bygger utbild
ningen i mindre moduler som beroende 
på området kan innehålla korta inspelade 
avsnitt, studiebesök, gruppdiskussioner 
och rapporter, berättar Lena.

En viktig del i Creandos yrkeshögskole
utbildningar på distans är den personliga 
kontakten med de studerande och att till
höra en grupp vilket är motiverande för 
att slutföra sina studier. Creando har en 
öppen och trygg atmosfär där olikheter 
uppskattas och medarbetare gärna bjuder 
på sig själva.

    –Vi börjar att bygga en relation redan 
i ansökningsfasen. Det ser vi som en av 
framgångsfaktorerna till att vi har en 
jämn könsfördelning och ett flertal med 
utländsk bakgrund bland våra studeran
de. Vi kan anpassa studier och inlärning 
till individen, berättar Lena.

Det finns en stor efterfrågan i landet att 
arbeta som drifttekniker/processoperatör 
och de flesta får jobb direkt, även innan 
avslutad utbildning enligt Lena. Att vara 
drifttekniker/processoperatör innebär att 
man arbetar i skiftlag med att övervaka en 
produktion, löser problem och utvecklar 
såväl processer som produkter. Proces
serna är automatiserade och mycket av 
övervakningen sker via kontrollrum, men 
det kan också innebära mer praktiskt ar
bete i anläggningen.

     –Att bedriva en yrkeshögskoleutbild
ning inom teknik kan vara utmanande, 
söktrycket matchar inte industrins an
ställningsbehov. Det är andra yrken som 
är mer attraktiva men vi ser en trend hos 
våra sökande att kvinnor inom vård och 
omsorg har fått upp ögonen för industrin 

och dess fördelar. En annan utmaning 
är att industrin är i så stort behov att 
de anställer outbildade och lär upp dem 
internt. Men med en bra dialog mellan 
utbildningsanordnare och industrin kan 
den sökande uppmuntras till att först gå 
en utbildning hos oss, berättar Lena.

Det finns olika inriktningar i Creandos 
utbildning: massa och pappersteknik, 
råvaror och processer i kemisk industri 
samt produktion och distribution av 
värme. 

   –Vi vill vara med och utveckla framti
dens företagsanpassade utbildningar. Vi 
ska växa sakta men säkert med bibehållen 
trygghet och entusiasm. Just nu har vi ett 
pågående kundprojekt inom morgonda
gens kompetensförsörjning för massa 

och pappersindustrin. 2022 har vi ett nytt 
intag till yrkeshögskoleutbildningen för 
Drifttekniker  processopera tör på stu
dieorterna Sundsvall och Västerås och 
väntar på ett besked från myndigheten 
för yrkeshögskolan om start i Piteå med 
kompletterande inrikt ning för batteri
tillverkning. Arbetsmarknaden är stor 
efter genomgången utbildning och man 
har många val om man är villig att flyt
ta. Den stora expansionen i Norr med 
Northvolt, Hybrit, LKAB med flera kom
mer att innebära en enorm inflyttning, 
avslutar Lena.
      Text: Isabelle Ibérer

Läs mer om 
Creandos 
utbildningar:

www.creando.se

”Det lilla utbildningsbolaget med den höga utbildningskvaliteten”. Det är Creandos slagord och sedan 2007 har företaget 
levererat innovativa högkvalitativa teknikutbildningar till industrin i takt med vilka behov och trender som industrin kräver 
där många examinerade får jobb efter genomgången utbildning. Marknaden för drifttekniker/processoperatörer är het 

just nu och många kvinnor sadlar om från vårdarbeten.

Innovativ yrkesutbildning som 
säkrar jobbet efter examen!
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Med en hög kunskapsnivå och lång erfarenhet inom brunnsborrning, grundläggning och horisontalborrning 
anser företaget Anytech Scandinavia sig vara en ”one stop shop” för allt som ett borrföretag behöver. Nu 
satsar de även på att vara med och ta fram elektriska och/eller batteridrivna borriggar vilket kan minska 

koldioxidutsläpp och bidra till en friskare stadsmiljö och - i förlängningen – en bättre värld.

I nybyggda lokaler i Draget i 
Bålsta ligger företaget Anytech 
Scandinavia som har passion, 
kunskap och intresse för borr
ning, teknik och stora maskiner! 
2019 gick de två bolagen GRUSE 

Maskin & Teknik AB och Avanti Svenska 
Försäljning AB ihop och Anytech Scan
dinavia skapades. GRUSE startades 2014 
av Helena och Stefan Nygren och Avanti, 
som ägs av Mats Ahlberg, startades 1987 
av Mats far Björn. Med sig in i Anytech 
har Mats sin mångåriga kunskap som 

Eldrivna maskiner för 
grundläggning ligger i tiden

grossist inom brunnsborrning med ett 
stort lager och en bred produktkänne
dom om brunnsborrning medan Helena 
och Stefans inriktning varit i huvudsak 
på grundläggning och horisontalborr
ning. Detta lägger grunden för bolagets 
både breda och djupa kompetens runt 
borrning.

    –Våra kunder borrar i alla riktningar 
och i dimensioner från ø 114 mm till ø 
1200 mm berättar Helena. Vi säljer ma
skinerna som borrar, men även övrig 
utrustning för brunnar, pålar, ledning
ar och stag inklusive kompressorer och 
injekteringsplattformar. Vi har en hög 
kunskapsnivå om borrning och vi vet 
vilka utmaningar en borrare ställs inför 
och vilket slitage som borrningen medför. 
Det är viktigt att det blir rätt från början  
annars blir det dyrt! Vi säljer även borrut
rustning, stag, rör och brunnsutrustning 
beroende på vad vår kund behöver och 
vi är med hela vägen genom ett projekt. 
Vi är en ”one stop shop”, säger Helena. 
Det ligger i tiden att planera för ma
skiner som drivs på annat sätt än med 
stora dieselmotorer och Anytech ligger 
i framkant för att finna en hållbar och 

produktiv lösning. Helena, som precis är 
hemkommen från borrmässan Geofluid 
som hålls varje år i Piacenza, Italien be
rättar att denna gång var det mycket fo
kus på just miljön och flera av de större 
grundläggningsföretagen efterfrågar just 
nu grundläggningsmaskiner som drivs 
helt eller delvis av elektricitet. Uppdrags
givare, som ofta är kommuner vill helst 
inte att grundläggningsföretagen ska an
vända stora dieselmaskiner i städer som 
redan är hårt belastade med föroreningar 
och avgaser. 

    – Just nu jobbar vi aktivt med eldrivna 
maskiner tillsammans med vår största 
borriggsleverantör; Hütte/Casagrande. 
Vi håller på att utveckla hybridmaskiner 
eller maskiner som helt är drivna på el och 
batteri. Vi tror att det måste finnas med 
ett batteri i lösningen för ibland drar de 
stora maskinerna oerhört mycket ström 
och då räcker det inte med en sladd, men
ar Helena. 

Framöver kommer det att satsas stenhårt 
på elektriska och/eller batteridrivna borr
riggar och Helena tror att de kommer ha 
ett försprång mot konkurrenterna. Detta 

bokslutsår räknar Anytech med att omsät
ta 40 miljoner jämfört med 30 miljoner 
föregående år. 

    –Vi vill att fler ska inse att vi är en ”one 
stop shop”. Det är många som vänder sig 
till oss bara för maskinerna eller bara för 
utrustningen men vi skulle vilja ha fler 
helhetskunder. Ett spännande nytillskott 
i vår produktportfölj är en 35bars hög
tryckskompressor med Scaniamotor och 
IRskruv som är tillverkad av Tewatt i 
Kina och som vi håller på att testa ute 
hos en av våra kunder. Atlas Copco har 
i stort sett varit ensam i världen på por
tabla kompressorer med så högt tryck 
och just nu är det nog bara Anytech och 
Tewatt som kan utmana dem på deras 
hemmamarknad, avslutar Helena.

Text: Isabelle Ibérer

Läs mer om Anytech:
www.anytechab.se
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Globalt står det klart att den totala marknaden för växtbaserade alternativa protein växer som aldrig förr. I Sverige 
ser vi ett tydligt konsumentdrivet skifte mot en mer växtbaserad kost som har bidragit till att den växtbaserade 

livsmedelsmarknaden vuxit med 15 procent de senaste åren. Idag är den svenska marknaden värd mer än 2 
miljarder kronor och i den här takten förväntas den vara ikapp försäljningssiffror för vanligt kött inom tio år.

K onsumenterna pekar tydligt 
ut riktningen för en livs
medelssektor som nu ivrigt 
letar efter nya råvaror att 
använda sig av i framställ

ningen av deras växtbaserade produkter. 
I dagsläget utgör svenskproducerade rå
varor bara en liten andel av de produkter 
som säljs på marknaden, där importerad 
soja fortfarande är vanligast. Samtidigt 
ökar intresset och efterfrågan på svenska 
råvaror och närproducerat, vilket gjort 
att ärta bland annat blivit allt vanligare. 

Jakten på fler och bättre alternativ slutar 
dock inte vid den svenska ärtan. Livsmed
elssektorn är medveten om att jordbruket 
bidrar till enorma koldioxidutsläpp samt 
att konverteringen till odlingsbar mark 
har en förödande effekt på den biologiska 
mångfalden. FN:s klimatpanel IPCC har 
påpekat att omställningen till mer hållba
ra livsmedelsystem nu är avgörande för 
att uppnå de globala klimatmålen. 

Med Sverige som ett kunskapsintensivt 
och innovationsrikt land finns det an
ledning att känna sig optimistisk inför 
våra möjligheter att bidra storskaligt till 
den omställningen. Som ett forsknings
intensivt foodtech bolag här i Sverige, 
spelar Mycorena en viktig roll i att visa 
vägen framåt och leda övergången till 
mer hälsosamma, klimatvänliga och re
surssnåla matvanor. 

    –Med hjälp av bioteknik utvecklar vi 
på Mycorena svampbaserade produkter 
som har en inverkan på de globala håll
barhetsmålen och som bidrar till en bätt
re framtid för alla, förklarar Ramkumar 
Nair, grundare och VD Mycorena.

Mycorena tillverkar ett näringsrikt al

ternativt protein baserat på filamentösa 
svampar som blir till mycelium. Med 
senaste bioteknologin har Mycorena ut
vecklat en unik och patenterad jäsnings
process som förvandlar mycelium till den 
färdiga produkten som heter Promyc. 
Med den här processen får deras produkt 
den eftertraktade texturen som vanligt 
kött har, samtidigt som den är neutral i 
smaken. Egenskaper som Mycorena tidigt 
insåg att den växtbaserade marknaden 
saknade och som gör att produkten är lätt 
att arbeta med. Promyc har tagit markna
den med storm och imponerat på kockar 
och kulinariska entusiaster världen över. 

    –Nyckeln är att se Promyc som en ingre
diens, vilket ger oss en unik potential att 
förse den till alla som vill framställa ve
ganska produkter, säger Ramkumar Nair.

Till skillnad från andra växtbaserade 
produkter, är svampbaserat protein ett 
mer hållbart och resurseffektivt alternativ. 
Promyc produceras i stora bioreaktorer 
och det tar endast 24 timmar att framstäl
la. Jämför man detta med sojaproteinet, 
kräver det stora odlingsytor, rätt klimat 
och därefter måste det transporteras 
till Sverige. Möjligheten att producera 
Promyc på det här sättet är det lokala 
alternativet som alla önskar, samtidigt 
som det sparar enorma mängder vatten 
och koldioxidutsläpp.

Lika viktigt, anser Mycorena, är att 
framtidens mat är näringsrik och mer 
hälsosam. Med Promyc erbjuder de ett 
näringsrikt innehåll bestående till 60% av 
protein och 12% fiber. Tack vare vcer
tifiering förmedlar Mycorena att deras 
produkt är för alla och allergenvänlig, 
helt fri från nötter, ägg, soja, gluten och 
laktos. Utöver detta kan man vara säker 
på att Promyc dessutom är en sockerfri 
och fettsnål produkt helt utan transfetter.
   
    –Det är viktigt för dagens konsumenter 
att kunna välja ”clean label” produkter och 
med våra certifieringar vill vi förmedla 
att vår produkt är ett säkert val, berättar 
Ebba Fröling, operativ chef Mycorena.

Under de senaste två åren har Mycorena 
befunnit sig i en spännande tillväxtfas. I 
Gamlestaden i Göteborg har de färdig
ställt sin pilotproduktion med en kapaci
tet på 30 ton per år, vilket är den största 
av sitt slag i hela Skandinavien. En viktig 
utgångspunkt för att kunna bedriva sin 
produktutveckling och fortsätta sälja sina 
produkter till utvalda butiker och restau
ranger som de samarbetar med lokalt. 
Samtidigt har de öppnat sitt nya kontor 
i anknytning till produktionen och redan 
uppnått 30 anställda. 

     –Vi växer snabbt och vi är otroligt 
stolta över att vi attraherar en så stor 

Mycorena ritar om kartan 
för svensk livsmedelsindustri

andel internationell kompetens, den ut
gör redan mer än en tredjedel av våra 
anställda. Något vi ser som en självklar 
konkurrensfördel för företagets fortsätta 
tillväxt, förklarar Ramkumar Nair. 

Med blickarna framåt, inspireras vi av 
Mycorenas ambitioner att driva verklig 
förändring. Genom sin B2B affärsmodell, 
vill de samarbeta med etablerade livsmed
elstillverkare och tillsammans uppnå nya 
höjder för att göra industrin mer hållbar. 
Ett tillvägagångssätt som också innebär 
att man drar nytta av viktig och redan 
existerande kompetens och förståelse för 
branschen och dess konsumenter. 

Deras samarbete med Ica visar på att 
stora aktörer aktivt letar efter nya sätt 
att framställa hälsosamma, hållbara och 
resurssnåla proteinalternativ. Efter en 
lyckad lansering av nuggets gjorda på 
Mycorenas produkt Promyc i utvalda Ica 
butiker, kommer det ske en nationell lan
sering i alla Ica:s butiker efter årsskiftet.

    –Ica är Sveriges största matbutik och 
står ensam för mer än hälften av daglig
varumarknaden, vilket innebär att nästan 
hela landet snart äter nuggets gjorda på 
Promyc, noterar Ebba Fröling.

För att möta den här ökade efterfrågan 
och intresset för Mycorenas produkt och 
teknik, har de nu även tagit nästa kliv 
mot industrialiseringen av sin produkt. 
I Falkenberg etablerar de en anläggning 
för storskalig produktion som kommer 
vara i drift redan under 2022. Fabriken är 
den enda av sitt slag i hela Skandinavien 
och banar vägen för Mycorenas mål att 
förse livsmedelsindustrin med flera tusen 
ton svampprotein varje år. 

Som världsledande inom utvecklingen 
av svampbaserade produkter genom 
sin bioteknik, kommer anläggningen i 
framtiden att fungera som en modellfa
brik för Mycorenas fortsatta tillväxt, samt 
utgöra ett globalt forsknings och inno
vationscenter. Detta kommer möjliggöra 
utvidgningen av produktionskonceptet 
både i Sverige och på global nivå.

 

Läs mer:
www.mycorena.com
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Scania satsar hårt på hållbarhet och siktar mot att vara ledande inom hållbar logistik. Dessutom vill de sätta 
standarden för hur man skall agera på ett hållbart sätt som transportköpare.

N är Scania CV skulle 
upphandla ett nytt 
modernt verktyg för 
att beräkna miljöpå
verkan för sina trans
porter gjordes en bred 

internationell sondering för att hitta ett 
system som uppfyllde deras högt ställda 
krav. Valet föll på Proxio Emissions som 
utvecklas av det Göteborgsbaserade fö
retaget Proxio Systems. 

UTMANINGEN

    – Då vi ständigt letar efter nya smarta 
och miljömässigt bättre sätt att trans
portera vårt gods på är det viktigt för 
oss att systemet kan hantera alla typer 
av bränslen oavsett om de är fossila el
ler förnybara. Dessutom måste både för
bränningsmotorer och elmotorer stödjas. 
Att ett kolli kan transporteras med både 
båt, tåg och lastbil i samma sändning är 
ytterligare en komplexitet som systemet 
måste klara av, berättar Daniel Trygg, 
Projektledare på Scania. 

     – Vårt mål med systemet är att tillsam
mans med våra kunder bygga en lösning 
som klarar dagens och morgondagens 

Proxio Systems hjälper Scania i sitt 
arbete med hållbara transporter

     –Det är en förutsättning för att vi ska   
förstå vårt nätverk och vilka åtgärder som 
är mest effektiva när det gäller att sänka 
våra utsläpp, säger Jenny Karlsson.

INTRESSERAD AV ATT VETA MER?

Välkommen att kontakta oss!

Mattias Hägerstrand 
mattias@proxio.se

Jenny Karlsson
jenny.karlsson@scania.com

Daniel Trygg
daniel.trygg@scania.com

krav och att systemet följer uppdaterad 
standard för emissionsberäkningar. Idag 
uppfyller vi GLEC framework, Green
house Gas Protocol och EN 16258:2012. 
Vi har ett nära samarbetar med NTM, 
Network for Transport Measures för att 
säkerställa korrekt data, säger Proxios 
CTO Mattias Hägerstrand. 

LÖSNINGEN

Proxios lösning för Scania består av tre 
huvudkomponenter: 

För det första skall emissioner löpande 
beräknas och rapporteras för alla trans
porter. Detta görs genom att sändnings
statistik automatiskt skickas till Proxio 
Emissions. Systemet beräknar på kolli
nivå de emissioner som transporten givit 
upphov till.  

    – Tack vare den ovanligt höga detalj
grad som Scanias sändningsstatistik har 
kan systemet beräkna detaljerat, förklarar 
Mattias. 

Vidare sker alla upphandlingar av 
nya transporter genom att noga över
väga den miljöpåverkan som olika 

transportalternativ ger upphov till. För 
att förenkla detta har en koppling mellan 
Scanias upphandlingsprocess och Proxio 
Emissions utvecklats.  

    – I korthet innebär det att vi med hjälp 
av systemet har möjlighet att utvärdera 
de olika alternativ som vi får in vid en 
upphandling mot varandra och mot nu
läget, berättar Daniel.

För att kunna utvärdera olika alternativa 
sätt att köra befintliga transportflöden 
på finns även ett simuleringsverktyg. 
Verktyget har tagits fram i nära samar
bete mellan Scania och Proxio och ger 
möjlighet att enkelt utvärdera olika upp
lägg och direkt se vilka emissioner de ger 
upphov till.

    – Detta kommer vara ett mycket ef
fektivt verktyg för att kunna jobba med 
ständiga förbättringar i befintliga flöden, 
säger Daniel Trygg.

Enligt Jenny Karlsson, hållbarhetschef 
inom logistik på Scania, är kvalitetssäk
rade emissionsberäkningar och ett använ
darvänligt verktyg en framgångsfaktor för 
att lyckas med hållbarhetsarbetet. 
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”En värld där vi går till ett arbete vi brinner för, inte för att vi måste utan för att vi vill”. Så anser företaget HejEngagemang att livet för 
alla människor borde vara. Det är först när det goda ledarskapet, medarbetarskapet och medarbetarkommunikationen finns på plats 
som det finns förutsättningar att känna engagemang och motivation vilket i sin tur leder till välmående och bättre prestationer, som 

skapar hållbara resultat över tid.

F ör sex år sedan upplevde grun
darna för HejEngagemang, att 
många kunder pratade om att 
de ville ha nöjda medarbetare 
och att de arbetade med Nöjd 

Medarbetarindex. Grundarna reagerade 
över detta och kände inte att nöjd var 
ett aktivt eftersträvansvärt tillstånd. För 
dem var nöjd ett passivt och tillbakalu
tat tillstånd. De ville se en framåtlutad, 
välmående, lustfylld verksamhet med hö
gre grad av frivillig ansträngning bland 
medarbetarna. 

I denna insikten startades idén eller 
drömmen om ett mer engagerat och 
välmående Sverige. Företaget HejEnga
gemang föddes.

      – Vi startade som ett opinionsbildande 
initiativ för vi såg att det inte var någon 
som drev engagemangsfrågan framåt. Det 
finns forskning kring vilka positiva effek
ter ett högt medarbetarengagemang har; 
mindre sjukskrivna, högre lönsamhet och 
mer innovation samt att man stannar kvar 
mycket längre på en arbetsplats och är 
lojal mot sin arbetsgivare. Vi kände att här 
fanns det många bra saker att uppmuntra 
till, berättar Emma Egnell, medgrundare 
för HejEngagemang. 

HejEngagemang är tydliga med sitt tillvä
gagångssätt och erbjuder utbildningar där 
ledarskapsutbildningen på 1,5 2,5 år står 
i fokus. Utbildningen bygger på arbets
psykologiforskning och grundteorin ”self 
determination theory”( självbestämman
de teori)som baseras på tre psykologiska 
behov som man behöver få tillfredsställt 
för att kunna ha förutsättningar att känna 
ett engagemang  som skapar engagerade 
och välmående organisationer. De tre 
behoven är :

    –Kompetens  man gör det man är 
bra på på jobbet och då känns det bra 

och lustfyllt vilket också leder till större 
uthållighet och högre kompetens. Lusten 
är framförallt en stor nyckel till engage
mang och välmående. Ett annat behov är 
autonomi att man som medarbetare i 
organisationen får vara med och påverka 
olika viktiga beslut som ska tas och det 
sista behovet är samhörighet att arbets
uppgifter och projekt görs tillsammans 
med människor som man tycker om men 
också att ledarskapet kan bli bättre på att 
visa tacksamhet det vill säga att ledarna 
ser individernas hårda arbete och inte 
bara resultaten, menar Emma. 

HejEngagemang arbetar med  organisa
tioner som har minst 5070 anställda. 
Det är oftast när man kommer upp i den 
storleken och uppåt som man börjar se att 
det finns ett behov av att arbeta mer stra
tegiskt med ledarskap, medarbetarskap 
och medarbetarkommunikation.  Emma 
betonar att deras ledarskapsutbildningar 
är de mest effektfulla och viktigast då 
det är via ledarna som förutsättningarna 
skapas och som behöver vara på plats för 
ett högre engagemang och välmående. 
Emma fortsätter:

    –Tyvärr är väldigt många ledarskaps
utbildningar inspirerande i stunden men 
i längden gör de ingen skillnad. Trans
formation handlar om hur man tar med 

Ett bra ledarskap leder 
till ett välmående Sverige

Läs mer om HejEngagemang:
www.hejengagemang.se

sig en kunskap in i sin dagliga verksam
het. Därför pågår våra ledarskapspro
gram under 1,52,5 år och de bygger på 
forskning som visar att om man tar med 
sig kunskapen och applicerar den i sitt 
arbete  når man förändring. Vi hjälper 
även ledarna individuellt att jobba med 
de här frågorna mellan utbildningsträf
farna. Ledarskapsprogrammet är navet i 
vårt erbjudande men vi har också med
arbetarskapsprogram som riktas till hela 
organisationer där vi arbetar med aktive
ringar, engagemang, kultur, värdegrund 
och den typen av frågor. Via ledarskapet 
och medarbetarna kan vi nå vår vision 
för ett mer välmående Sverige, avslutar 
Emma.

Text: Isabelle Ibérer

Emma Egnell
medgrundare HejEngagemang
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Framtiden på vattnet 
med elhybriddrift

Med passion för hybridbåtar utvecklar CompoSea unika premiumbåtar av högklassigt material, kvalitet, finish och 
handarbete in i minsta detalj. Modellerna finns endast i begränsat antal och efter en ökad miljömedvetenhet i samhället är 

efterfrågan stor på fordon med elhybriddrift.

E tt fossilfritt båtliv? Kan tyck
as vara en tanke som är långt 
borta men tänk er en härlig 
dag på havet i en elhybrid 
driven båt där man kan glida 

in tyst i hamnen och in bland skär med 
elmotorer där det slanka skrovet skär vå
gorna för en lugnare och mjukare färd. 
Eller använd de kraftiga hybridmotorerna 
för en fartfylld dag på vattnet.

Fokuset ligger just nu i samhället på att 
de flesta fordon ska bli fossilfria 2030 i 
Sverige men det kan även ske med båtar. 
Det vill iallafall företaget CompoStruct 
med VD och grundaren Jonas Mossberg 
i spetsen visa med sin nya och innovativa 
hybridbåt CompoSea. Båten går att köra 
på 100 % el om man vill och då även i 
planande farter på grund av det lättdriv
na skrovet i kolfiberkomposit. Tack vare 
den traditionella utombordaren är risken 
liten att båten blir stående om batteriet 
till elmotorerna tar slut.

Generellt förknippas hybriddrift på vatt
net med långsamtgående fartyg eller bå
tar men detta gäller inte för CompoSea 
där den kombinerade driften av både 
elmotorer och utombordaren samt ett 
viktsoptimerat skrov gör att prestandan 
blir högre än en vanlig båt med enbart 
utombordare. Jonas, som även konstrue
rade och designade båtarna berättar mer 
om sitt innovativa projekt.

      –Större delen av vår båt är byggd i 
kolfibersandwich och även förstärkt yt
terligare med Kevlar (Aramid). Kolfiber 
är ett exklusivt material som bland annat 
används i dyrare sportbilar (Koenigsegg, 
med flera) och mer extrem sportutrust
ning med målet att få ner vikten radikalt 
och få en hög effekt per viktenhet. Vikten 
för båten kan bli cirka 40 % lägre än en 
motsvarande båt i glasfiber. Detta ger 
även en lägre bränsleförbrukning och 
möjlighet att ta större last, berättar Jonas. 

Förutom Kolfiber och Kevlar används 
även visuell kolfiber som är ett lätt, tunt 
men starkt material. Detta används i stor 
utsträckning på CompoSea båten för att 
få ett estetiskt tilltalande utseende på den 
hållbara konstruktionen. 

Själva moderbolaget CompoStruct En
gineering grundades av Jonas för 14 år 
sedan. Jonas innehar en Master of Scien
ce i lättviktskonstruktion och utbildning 
inom skeppsbyggnad och med sin höga 
kompetens och över 20 års erfarenhet 

av utveckling av fartyg till marin, kust
bevakning, polis började han för några 
år sedan (2016) utveckla CompoSea och 
idéerna tar inte slut där.  

    –Idéer finns det gott om men en del av 
dessa måste tyvärr läggas på väntelistan 
för att få klart pågående projekt. För oss 
står kunden i fokus och vi kommer att 
hålla nere antalet båtar för att behålla 
en stor kundnöjdhet. En nöjd kund är en 
bra kund! Ett mål är att vara delaktiga i 
service och underhåll av samtliga levere
rade båtar varje år och få feedback från 
kunderna för att kunna förbättra båtarna.
Vi tror på att konvertera båtlivet till att 

bli fossilfritt men då måste vi också tänka 
på vad kunderna vill ha samt att ta det 
stegvis med så bra utväxling som möjligt, 
menar Jonas. Båten går även att beställa 
med 100 % eldrift.

Förutom den ökade miljövinsten och nöj
et på sjön går det att spara pengar med 
lägre driftskostnader i tider med ökande 
bensinpriser. Jonas tror att CompoSea 
kommer att resultera i att fler vågar välja 
ett miljövänligt alternativ när de köper 
båt då det inte blir en begränsning av 
nöje och prestanda utan snarare en ök
ning. Båtens lägre vikt tillsammans med 
möjlighet till fossilfri drift ger även en 

kraftigt minskad miljöpåverkan vilket 
leder till en bättre värld för oss alla.

    – Vi har sett ett större intresse för 
båtlivet under pandemin och en ökad 
miljömedvetenhet bland människor och 
därför tror vi att CompoSea kommer att 
vara ett intressant alternativ för många 
båtfantaster framöver, avslutar Jonas.
                   
      Text: Isabelle Ibérer

      
   

Jonas Mossberg
VD och grundare av CompoSea 
och Compostruct Engineering AB

Hybriddrift

100 % Eldrift

www.composea.se
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Investering i krediter ger 
ökad trygghet

SaveLend Group är ett fintech-bolag med visionen att göra krediter som tillgångsslag tillgängligt för allmänheten. Bolaget 
grundades 2014 och har sedan dess befunnit sig på en imponerande tillväxtresa.

L udwig Pettersson, som är 
grundare och vd för Save
Lend Group, har varit entre
prenör i nästan hela sitt liv. 
Det började vid elva års ålder 

då Ludwig startade sitt första bolag och 
anordnade turneringar för datorspelet 
CounterStrike. I högstadiet började han 
tjäna bra pengar på poker och beslöt sig 
för att investera vinsten i aktier. Men när 
finanskrisen kom förlorade han hela 40% 
av sitt kapital. Det var då han började 
fundera på hur han kunde skapa bättre 
investeringslösningar med mer fördel
aktig riskspridning, för att undvika att 
bli sittande med ”alla ägg i samma korg”. 

Ludwig grundade investeringsplattfor
men SaveLend.se med krediter som till
gångsslag och peertopeer som modell. 
Sedan dess har företaget vuxit och idag 
har bolaget 60 anställda, kontor i Sverige, 
Finland och Polen och i juni i år listades 
SaveLend Group på Nasdaq First North. 

    – Peertopeer som modell för kredit
investeringar innebär att privatpersoner 
och företag lånar pengar av varandra is
tället för av banken. Personer och företag 
med kapitalöverskott lånar ut pengar till 
jämlikar med kapitalbehov. Som tack för 
hjälpen får de som lånat ut sitt kapital 
ränta, vilket blir avkastningen på deras 
investering. På så vis öppnar P2Pmo
dellen upp krediter som tillgångsslag för 
allmänheten, berättar Ludwig.

SaveLend Group erbjuder investerings
möjligheter i konsumentkrediter, före
tagslån, fastighetskrediter, fakturaköp och 
inkassoportföljer. Det går att skräddarsy 
sin egen investeringsstrategi eller välja en 
helt automatisk lösning. På plattformen 
har det byggts in ett system, SmartInvest, 
som både automatiserar processen och 
säkerställer riskspridning.

    – Antingen startar du automatiskt och 
då delar SmartInvest upp ditt kapital på 
ett stort antal krediter så att du får bra 
riskspridning över alla kreditslag. Eller så 
justerar du dina inställningar själv. Vi har 

anpassat plattformen så att det ska vara 
så enkelt som möjligt att komma igång 
utan förkunskaper men också möjligt att 
anpassa för de investerare som är erfarna, 
säger Ludwig. 

Det viktigaste är att se till att sätta sina 
pengar i arbete. Är man van att ha sina 
pengar på ett sparkonto bör man se över 
det, för pengarna tappar köpkraft med 
2% per år på grund av inflationen och får 
du då ingen avkastning så går du back.

    – Att säkerställa att dina pengar jobbar 
och genererar avkastning är grunden för 
att de ska kunna växa. Det kan man göra 
på många olika sätt, exempelvis genom 
att köpa aktier, fonder, obligationer, eller 
investera i krediter. Att ha ditt kapital 
liggande på ett sparkonto till nollränta 
ger dig inget annat än en värdeminskning 
över tid. 

Samtidigt pratas det ofta om en komman
de krasch på aktiemarknaden. Detta föder 
förstås en oro kring risken för att förlora 
pengar och det är här diversifiering – eller 
riskspridning – blir så viktigt. 

    – Det bästa du kan göra är att se till 
att dina investeringar är uppdelade på 
flera olika tillgångsslag och branscher. 
Jag skulle inte vara trovärdig om jag re
kommenderade våra kunder att investera 
allt sitt kapital hos oss, men krediter bör 

vara en självklar del av en diversifierad 
sparportfölj, säger Ludwig.

Även att investera i krediter medför en 
risk. Främst handlar det om kreditrisken i 
att lånet potentiellt inte återbetalas enligt 
plan. På SaveLend.se har man en gedigen 
process för att säkerställa att de krediter 
som kopplas till plattformen har god kva
litet och investerarna har historiskt haft 
små kreditförluster. Idag finns också en 
andrahandsmarknad där man kan välja 
att sälja av sitt lån och få tillbaka stora 
delar av beloppet direkt. 

    – Vi ser tydligt att krediter som till
gångsslag ökar i popularitet och det är inte 
förvånande eftersom det är ett utmärkt 
komplement till andra investeringsfor
mer. Krediter har också fördelen att de 
ger ett naturligt kassaflöde och står utan
för aktiemarknades dagliga svängningar. 
Många blir allt mer medvetna kring sina 
investeringar och därmed måna om att 
hitta nya, tryggare investeringsformer 
som ökar diversifieringen och samtidigt 
ger god avkastning, avslutar Ludwig.

Text: Isabelle Ibérer

www.savelend.se

Ludwig Pettersson, 
grundare och VD SaveLend



9ANNONS    HELA DENNA TEMATIDNING ÄR FRÅN WENDELIN MEDIA     

Den digitala mognaden avgör verktygen 
för lärandet!
En av de största utmaningarna i att modernisera lärandet är att verktygen förändras snabbare än 
organisationerna hinner anpassa sig. Verktygen och formerna för lärandet skiljer sig nämligen väsentligt 
mellan digitalt mogna och omogna företag.

D en digitala mognaden 
speglar ett företags för
måga att reagera och ta 
till sig nya processer och 
teknologier. Att förbättra 

företagets mognad kan innebära att mo
dernisera strukturen, styrningen och pro
cesserna. Människorna är nyckeln i den 
här processen, och deras digitala kom

petens blir avgörande i valet av teknik.
”Digital förståelse handlar om att en med
arbetare får insikt i hur tekniken kommer 
förändra deras roll i framtiden. Medar
betare som får tid att lära sig använda 
verktyg i arbetet kommer bli effektivare 
och ge ett större värde till företaget”, be
rättar Ewa Hutmacher, vd på Snabbfoting.

Digitalt mogna företag kännetecknas av 
ett growth mindset och ett kontinuerligt 
lärande. Medarbetarna använder verktyg 
i sitt arbete för att skapa värde. Kulturen 
genomsyras av ett självdrivet pullläran
de, såväl som ett utforskande och iterativt 
arbetssätt. I den här sortens företag är 
det vanligt med mobile firstlösningar. 
Ofta med inslag av beteendeanalys, kar
riärutveckling på talangplattformar, samt 
personaliserat lärande med AIstöd.

Omogna bolag, å andra sidan, har ett fix
ed mindset och ett lärande av engångska
raktär. Här är det vanligare med planerade 
kurser med pushlärande. Kurserna hålls 
lärarlett i klassrum eller som elearning 
på ett robust LMS med basfunktioner. 
Verktygens fokus här är framför allt att 

stödja kursadministration och få statistik 
över genomförda kurser.

I framgångsföretagen är visionen, må
let och medarbetarna harmoniserade. 
Organisationen är platt, med en tydligt 
definierad digital strategi på minst 510 
års horisont, som alla förstår. Eftersom 
dessa företag är riskvilliga och har ett 
agilt arbetssätt förbättras de ständigt. 
Här har ledare och medarbetare utveck

lat färdigheter inom digitalt ledarskap 
och digital förståelse, vilket ger dem en 
högre anpassningsförmåga.

Ewa avslutar, ”Deras ständiga omvärldsa
nalys och det utforskande arbetssättet gör 
dem till ledare i sina branscher.”

Ewa Hutmacher, 
VD Snabbfoting

Nozzy Glider är ett helt nytt svenskt damm-
sugarmunstycke med två mycket viktiga 
egenskaper.

• Det är marknadens lättaste allround- 
munstycke.

• Det glider lättast av alla munstycken  
över alla underlag.

Vad vinner du?
• Du sparar axlar och leder och du  

behöver inte anstränga dig lika mycket 
som annars.

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

Dessutom slipper du växla läge på mun-
stycket när du byter från golv till matta. 

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

Varför inte prova denna nya - unika 
svenska patenterade uppfinning?  
Köp nu för endast 179kr + frakt 
Beställ direkt på www.nozzyglider.se 

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

 
Gå in på www.nozzyglider.se och läs 
mer. Där kan du också beställa  
ditt Nozzy Glider dammsugar- 
munstycke.

Unikt, svenskt 
dammsugarmunstycke!

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

Beckholmen 507. 115 21 Stockholm. 
www.innovac.se  info@innovac.se

KÖP NU FÖR
ENDAST179:-

+frakt 



      10      HELA DENNA TEMATIDNING ÄR FRÅN WENDELIN MEDIA       ANNONS

Innovativa cirkulära lösningar 
bidrar till en bättre värld

S ten A Olsson hade en idé för 
82 år sedan att hantera ma
terial på ett annorlunda sätt. 
Idag bedriver Stena Metall
koncernen verksamhet på 
mer än 200 platser i nio län

der. Stenasfären är en av Sveriges största 
familjeägda företagsgrupper och består 
av tre helägda moderbolag; Stena AB, 
Stena Sessan AB och Stena Metall AB. 
Just nu gör Stena en resa från att ”bara 
vara en återvinnare”, till att bli en partner 
för cirkulär ekonomi och cirkulära lös
ningar och det händer mycket kring de 
erbjudande som de har just nu.

Cirkulär ekonomi

Linjär ekonomi är inte hållbart, vi måste 
tänka cirkulärt, och inte produceraan
vändakasta. Istället; användaåteranvän
daåtervinna. Stena Circular Consulting 
hjälper företag att komma på smarta sätt 
att bli mer cirkulära till exempel genom 
strategi och affärsmodeller (hur skapar vi 
den cirkulära versionen av ett befintligt 

företag?), genom kunskap för design (hur 
ska produkterna skapas så att de ingående 
materialen kan återanvändas och återvin
nas?) eller genom bra återbruksslösning
ar som ReUse, där Stena kan hjälpa till 
med att ge elektronikprodukter ett nytt 
liv, men förstås också genom traditionell 
återvinning. 

i samhället, både stora som till exem
pel i bilar samt små batterier som i all 
konsumentelektro nik. Det är viktigt att 
materialet som används för att ta fram 
batterier tas om hand om, då de är värde
fulla och ändliga resurser. Här återvinner 
Stena så mycket som möjligt på säkraste 
sätt för vår miljö och framtid. Marcus 
Martinsson som är ansvarig för affärs
området batterier ser till att Stena jobbar 
effektivt med att samla in och återvinna 
litiumjonbatterier och han berättar att 
över 95 % av materialet i litiumjonbatte
rier som kommer in till Stena återvinns 
eller återanvänds på ett eller annat sätt. 
För att skapa mer uppmärksamhet och 
kunskap kring batteriåtervinning idag 
och i framtiden, kommer Stena Recycling 
hålla ett batterievent online den 30:e no
vember 2021.

     –Två identiska batterier kan ha helt 
olika status där det ena är farligt (som vi 
kallar kritiskt) medan ett andra batteri 

Med 1600 medarbetare, 90 anläggningar och en hantering av 3,4 miljoner ton material årligen är Stena Recycling 
ett av Sveriges ledande återvinningsföretag. I Stenas värld går ingenting till spillo och restmaterial som uppstår från 

verksamheter och produktion tas om hand om vilket resulterar i en hållbar affär för företag. Samtidigt hjälper det till att 
maximera en återanvändning av jordens ändliga resurser. Vi har träffat tre experter på Stena som berättar om respektives 

affärsområde med samma mål i sikte - att bidra till en bättre värld för oss alla.

PROFILEN  

    –Cirkulär ekonomi som koncept har 
blivit mer och mer uppmärksammat med 
åren men också mer accepterat som en 
nödvändig pusselbit i resan mot en håll
bar och klimatneutral ekonomi. Den cir
kulära ekonomin kan bidra på ett väldigt 
kraftfullt sätt till att vi minskar utsläppen 
som är kopplat till resursutvinning och 
återanvändning, menar Mats Linder, chef 
för Stena Recyclings konsultverksamhet.

Mats fortsätter att förklara att cirkulär 
ekonomi är ett designramverk för affärs
lösningar och affärsmodeller men också 
systemlösningar som utgår från det själv
klara faktum att de resurser vi baserar vår 
ekonomi och vår välfärd på kommer från 
råvaror ur jorden. De förädlas i olika vär
dekedjor, används och därefter kasseras. 

    – Cirkulär ekonomi är också ett tillvä
gagångssätt för att kunna ta bort värde
förlusterna och istället skapa högre värde 
för det material som tas fram.Våra kon
sulter på Stena hjälper till med praktiska 
lösningar på bolagsnivå, utvecklar inn
ovationer, nya affärsmodeller, processer 
och designlösningar som skapar förut
sättningar för en mer cirkulär ekonomi, 
berättar Mats. 

Batterier 

Batterier bli allt mer vanligt i samhäl
let, både stora som till exempel i bilar 
samt små batterier som i all konsumen
telektronik. Batterier bli allt mer vanligt 

Mats Linder, 
chef för Stena Recyclings 
konsultverksamhet
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kan vara helt ofarligt (stabilt). Återvin
ningsprocessen av ett batteri börjar med 
att vi är säkra på vad det är vi ska häm
ta. Beroende på vilken status batterierna 
har måste vi hantera dem på olika sätt av 
säkerhetsmässiga skäl och därför är det 
viktigt för oss att vara nära våra kunder 
och se till att vi får rätt klassificering på 
batterierna, berättar Marcus. 

Har batterierna en bra SOH (State of 
health) strävar Stena efter att återanvända 
så mycket som möjligt men går inte det 
måste dem återvinnas. När batterierna 
laddas ur i återvinningssyfte blir de helt 
tomma. Därefter kan de sorteras på vilken 

typ av litiumjon det är. När tillräckliga 
mängder har inhämtats körs de säkra bat
terierna till Stenas centralanläggning där 
det just nu håller på att byggas en batte
riåtervinningsfabrik med en stor kvarn. 
Där mals batterierna i en miljö som inte 
innehåller något syre och elektrolyten 
som finns i batterierna tas bort genom att 
trycket sänks och temperaturen höjs. Då 
förgasas lösningsmedlen som sedan kan 
samlas in och kondenseras ner.

    – Det blir en fin process, vi flyttar lös
ningsmedlen från batterierna till en egen 
tank. På så sätt kan de användas på nytt 
till annat. Alla torra delar som vi kallar 

för ”blackmass” skickas till en brittisk 
kemikoncern som Stena samarbetar med 
som heter Johnson Matthey. Ett oerhört 
fint bolag med prioritet att göra världen 
till en renare och hälsosammare plats för 
framtida generationer. De använder sig 
av en våtkemisk process som klarar av 
att göra materialerna rena så att de kan 
användas som råvara till produktion av 
nya batterier, berättar Marcus. 

ReUse-konceptet

Stena ser det som ett viktigt uppdrag för 
samhället att de utvecklas vidare från en 
traditionell återvinnare till en partner för 
cirkulära lösningar. De vill bidra med 
sin kunskap till andra företag så att de 
kan bli mer hållbara och tillsammans 
åstadkomma en viktig skillnad för vår 
gemensamma framtid. Pär Håkansson, 
affärsområdeschef på Stena för elektro
nik som har haft sin position i företa
get i över tio år betonar att Stena har ett 
kontinuerligt driv för innovation och vill 
hjälpa företag genom att informera vad 
som händer med deras elektronikavfall. 

    –Mitt ansvar är att uppfylla WEEE 
direktivet, ett EU direktiv som ställer 
krav på producenterna att ta ansvar för 
samhället och miljön även efter de har 
satt en produkt på marknaden, säger Pär. 

Det senaste för Stena är ReUse konceptet, 
även kallat återbruk där datorer och an
nan elektronik kan återanvändas innan de 
återvinns. Det är många företag som har 
gamla datorer som står och dammar på 
kontoret och istället för att bara återvinna 
dem på traditionella sätt, så ser Stena till 
att de använder de delar som fortfarande 
har ”liv” kvar på nytt. 

    –Vi tar elektronikavfall och gör om det 
till en produkt som sedan säljs vidare. Vi 
får en högre CO2besparing som vi sedan 

Pär Håkansson affärsområdeshef elektronik Stena Recycling Marcus Martinsson affärsområdeschef batterier Stena Recycling

kan rapportera till våra kunder och den 
är ganska kraftig. Om man exempelvis 
tar en vanlig notebook har man cirka 65 
kilo CO2besparing när man återvinner 
den. Lyckas man istället återbruka den 
genom funktionstester och radering av 
minnesmedia så kommer vi upp till 280 
kilo CO2besparing vilket är drygt fyra 
gånger mer och motsvarar ungefär 120 
mil på en körsträcka. Det blir en väldigt 
bra effekt av det. Det finurliga med ReUse 
konceptet är att produkten återanvänds 
och ibland kan det även gå ett tredje varv 
innan den dör och måste återvinnas. Vi 
kan göra både och vilket är fantastiskt! 
En cirkulär lösning bidrar verkligen till 
en bättre värld för oss alla, avslutar Pär. 
    
      Text: Isabelle Ibérer

Läs mer om Stenas 
cirkulära lösningar:

www.stenarecycling.se

Upptäck framtidens 
batteriåtervinning!

Anmäl dig till vårt 
kostnadsfria online 
event via:
stenarecycling.se

30 November 2021 
13:00 - 14:30
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ClimateOS påskyndar klimatom-
ställningen för världens städer

Med visionen att adressera 50 % av världens utsläpp inom fem år vill det innovativa teknikföretaget ClimateView verka 
som en hub för städers klimatintelligens i världen. Under 2021 lanserades ClimateOS-plattformen som gör det möjligt 
för ambitiösa städer att påskynda klimatåtgärder, vilket hjälper dem att välja den bästa vägen till nettonoll, göra rätt 

investeringar och hantera komplexiteten i övergången.

G rundaren, matematikern 
och den agila coachen 
Tomer Shalit hade en vi
sion för 4 år sedan om 
att attackera klimatpro
blem på samma sätt som 

affärsproblem. Många politiker på den 
tiden var förvirrade över hur komplext 
det var med klimatfrågor så därför beslöt 
sig Tomer att kartlägga hela Sveriges kli
matomställning på ett enkelt och tydligt 
sätt genom en affisch som blev fyra meter 
bred. Han visade upp affischen för finans
departementet, energimyndigheten och 
klimatrådet och sa: ”Här ser ni allt som ni 
gör för miljön och vad som egentligen gör 
skillnad ”. Det väckte frågor och visade var 
det behövdes läggas mer fokus. Tomers 
kartläggning fick stor uppmärksamhet 
av högt uppsatta personer och 2018 star
tade han teknikföretaget ClimateView 
tillsammans med Jeff Goens och Einar 
Bodström som idag har 40+ anställda 
utspridda över hela världen. Tillsammans 
har de utvecklat den kraftfulla tekniska 
mjukvaruplattformen ClimateOS som 
lanserades i år. Plattformen leder till en 
ökad transparens och samlad bild där alla 
städer kan få samma översikt och tala 
samma språk. Jeff Goens, VD på Clima
teView menar att genom ClimateOS finns 
det viktiga grundelement till en demo
kratisk process för en miljöomställning 
som inte fanns tidigare.

    – För 1,5 år sedan började vi fokusera på 
städer som är en viktig pusselbit i klimat
omställningen. Ungefär 70 procent av alla 
utsläpp kommer från städer, berättar Jeff.

Det finns 700 städer runt om i världen 
som har erkänt det akuta klimatläget och 
vet att något måste göras. Nästan alla län
der i världen har ratificerat sig i det kända 
Parisavtalet 2016 vilket innebär att län
derna har redan bestämt sig juridiskt att 
de måste minska sina utsläpp fast få har 
en riktig plan över hur de ska göra det. 

   –Det börjar med att städerna och kom
munen behöver förstå vad de ska göra, 
förklarar Jeff.

Jeff berättar att städer ställer ofta frågan: 
Hur kan vi bibehålla eller öka tillväxten 
medan vi skiftar till låga kolalternativ 
eller noll kolalternativ? Svaret är tyvärr 
att många städer tror inte att det går att 
upprätthålla den ekonomiska aktiviteten 
när de gör skiftet. Men genom ClimateOS 
som är baserat på mer än 140 övergångse

lement (modelleringsbyggstenar) går det 
att visa städerna hur de kan åstadkomma 
det. Varje element representerar en stads 
verksamhet och utsläpp inom viktiga sek
torer som transport, byggnader, industri, 
energi och avfall. ClimateOS visar hur 
varje övergångselement modellerar ett 
koldioxidsnålt skifte och samtidigt till
godoser ett ekonomiskt behov.

     –Om det körs 1 miljon mil varje månad 
i en stad med fossila bilar kan de med vår 
modell börja fundera över hur kilometer
na kan förflyttas. Det går inte att säga åt 
människor att de ska sluta köra bil men 
det går att förflytta eller skifta till låga 
kolalternativ genom så kallade ”behavior 
drivers” där vi hjälper staden att förstå 
vilka beteende och förändringar som mås

te ske för att uppnå skiftet. Därefter kan 
staden designa policys, handlingsplaner, 
infrastrukturprojekt och så vidare som 
adresserar beteendeförflyttning som att 
exempelvis gå, cykla, köpa elbil eller åka 
kommunalt istället, berättar Jeff. 

    –Alla städer har ett juridiskt ansvar att 
uppnå ett visst mål 2050 och i november 
är det dags för (Cop26) Förenta nation
ernas klimatkonferens 2021. Efter konfe
rensen kommer frågan komma på tal vad 
varje stad gör konkret för att snabba på 
processen och öka takten. Det kommer 
att bli ett otroligt viktigt år för oss och 
faktumet att vi kan hjälpa städer att på
skynda deras process från sex månader 
till dagar eller timmar genom använding 
av ClimateOS är oerhört spännande vil
ket kommer hjälpa till med vår vision att 
adressera 50 % av världens utsläpp inom 
fem år, avslutar Jeff.

     
       Text: Isabelle Ibérer

Läs mer om Climateview:
www.climateview.global

 På lång sikt går 
det att se om varje 

stad når sina 
mål och vad som 

händer om de inte 
gör något alls. 

”

Grundarna av Climateview: Jeff Goens, Tomer Shalit och Einar Bodström

Vy av ClimateOS-plattformen där en stad kan se om de ligger rätt i tid med sina förflyttningar
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Innovation för Erlang Solutions 
ligger i mångfalden

Med en stark multikulturell företagskultur som är definierad av passion för teknik hjälper konsultbolaget Erlang Solutions 
företag och utvecklare världen över att förverkliga sina idéer med hjälp av deras pålitliga programspråkslösningar.

Erlang Solutions  tillhanda
håller stabila och innovati
va programspråkslösningar 
i världsklass för deras kun
der samtidigt som de driver 
en hållbar verksamhet, är 

engagerade, mångfaldiga och otroligt 
målmedvetna.

Har du skickat ett meddelande över 
WhatsApp någon gång? Eller ringt ett 
nödsamtal? Ett mobilnät är ett exempel på 
infrastruktur som är kritiskt för samhäl
let. Det måste fungera i alla lägen. Både 
WhatsApp och nödsamtal använder sig av 
Erlang som är ett funktionellt program
språk skapat på Ericsson under 80talet 
av Joe Armstrong, Robert Virding och 
Mike Williams. Programspråket Erlang 
utvecklades till en början för att kunna 
hantera realtid, många användare, ut
landssamtal och hög driftssäkerhet bl.a. 
tack vare att systemet kan uppdateras utan 
att det behöver stoppas. Idag används 

Erlangs lösningar även inom finans, tel
ekom, spel, IoT och messsaging. Erlang 
Solutions grundades av italienaren Fran
cesco Cesarini 1999 och 2006 var det dags 
för Erlang Solutions i Norden. VD Erik 
Schön menar att det var ett naturligt steg 
för Erlang eftersom det redan fanns stora 
kunder som Klarna, Cisco och Ericsson 
i Norden som använde sig av program
språket.

     –Erlang är tio gånger säkrare, tio 
gånger mer tillförlitligt, har tio gånger 
färre säkerhetsluckor och tio gånger fler 
användare till en lägre kostnad. Program
språket har utvecklats för att hantera allt 
det här, berättar Erik.

Det ligger enormt mycket arbete bakom 
applikationer när vi konverserar med 
våra nära och kära. Erik berättar att det 
var 17 personer som utvecklade back
endsystemet för WhatsApp på endast 
ett halvår med Erlang och det är numera 

deras hemliga vapen då de har två mil
jarder användare som skickar miljoner 
meddelanden i sekunden.

   –Whatsapp har 25000 servrar och då 
behövs ett säkert och pålitligt system. 
Det öppna källkodssystemet Erlang ger 
just dessa egenskaper, det är säkert och 
du kan utveckla kod snabbare vilket 
är en fördel gentemot konkurrenterna. 
WhatsApps VD gick ut på global Earth 
Day och tackade för vidareutvecklingen 
och de stora prestandaförbättringarna i 
den senaste versionen av det öppna käll
kodssystemet Erlang som släpptes 2021. 
Enligt deras senaste mätningar hade de 
kunnat minska energianvändningen med 
25%. Det är väldigt mycket pengar om 
man har 25000 servrar och framförallt 
bra för miljön, förklarar Erik. 

Erlang Solutions har 120 anställda sprid
da över hela världen och kontoren ligger 
i London, Krakow, Budapest och Stock
holm och de har även ett team i USA. 
Medarbetarna på Erlang Solutions har 
stor frihet att balansera arbete och privat
liv, särskilt nuförtiden i zoomsamtaler
an med hela teamet som har arbetat på 
distans!

    – Programspråket Erlang och dess yng
re ”kusin” programspråket Elixir med 
användare som PepsiCo, Pinterest och 
cars.com har varit lite av en nisch och då 
är det roligt att nå fler utvecklare genom 
konferenser som t.ex. Code BEAM och 
virtuella meetups. Under dessa konferen
ser och meetups presenteras nya verktyg, 
ramverk och hur olika kunder använder 
programspråken Erlang och Elixir. Under 

de senaste tvåtre åren har vi sett att det är 
många startups som utvecklar nya appli
kationer mycket snabbt tack vare Erlang/
Elixir programspråken. Det finns drygt 
150 Meetupgrupper runt om i världen för 
Erlang och Elixir användare med drygt 
50 000 medlemmar vilket är en undre 
gräns; det verkliga antalet Erlang och 
Elixirutvecklare ligger snarare mellan 
50 000 och 500 000 berättar Erik.

Det är många kunder som vill ha Erlang 
Solutions hjälp och Erik betonar att de 
trots allt är ett konsultbolag men fram
förallt experter inom sitt gebit vilket har 
lett till framgångarna de senaste 18 må
naderna då de har dubblerat sina siffror. 

   –Marknaden i Norden ligger i fram
kant och är avancerad. Erland Solutions i 
Norden har expanderat från åtta personer 
och vid årskiftet kommer vi att vara 20 
anställda. När vi rekryterar är det viktigt 
med mångfald. Det är innovation för oss 
och vår företagskultur definieras av det. 
Vi har anställda från alla världsdelar utom 
Antarktis! Det spelar ingen roll om det 
är män, kvinnor eller vilken bakgrund 
de har, alla är välkomna. Vi är öppna, 
nyfikna och delar gärna med oss av våra 
expertkunskaper. Det som ytterligare för
enar oss är vårt djupa teknikintresse och 
passion för långsiktigt hållbara lösningar. 
Detta ger utmärkta förutsättningar för 
fortsatt innovation, avslutar Erik.   
  
     Text: Isabelle Ibérer
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Innovativ redovisningsbyrå
med familjär känsla

När Annika Hjelm och Henrik Karlstrand startade redovisningsbyrån Nistra 2016 ville de varken uppfattas eller arbeta som en 
”traditionell” redovisningsbyrå. De ville bygga upp en modern byrå med ett helt nytt arbetssätt för att effektivisera, digitalisera och 

skapa en attraktiv arbetsplats. Så blev det! Idag är de 15 kollegor och har kontor i både Norrköping och Linköping med uppdrag både 
regionalt och nationellt. På de fyra första åren har Nistra ökat sin omsättning dramatiskt från 2,5 miljoner till över 10 miljoner kronor och 
därmed utsetts till DI Gasell 2021. Drömmen om en unik och innovativ företagskultur med mottot ”lite enklare, lite roligare” är uppnådd 

och visade sig vara en satsning helt rätt i tiden.

V i ville vända upp och ner på 
redovisningsbranschen! Ef
ter att ha jobbat mer än tio 
år som redovisningskonsult 
hade jag idéen om att skapa 

en bra arbetsplats för alla medarbetare 
men det innebar också att gå emot de 
traditionella arbetssätten och även hur 
vi presenterade vårt företag. Vi signa
lerar detta t.ex. genom att vår logotyp 
är röd. Vi ville förmedla vår kunskap 
och leverera den bästa kundupplevelsen 
samtidigt som vi skapade en arbetsplats 
där övertidstimmar eller revirtänk inte 
existerar. Här på Nistra arbetar vi i team 
och tar hand om varandra som en stor 
familj, berättar Annika. 

Annika och Henrik har skapat en arbets
plats utifrån de anställdas villkor. På alla 

uppdrag finns en medarbetare som backar 
upp vid semester och sjukdom. Det blir 
en spridning av arbetsuppgifterna vilket 
gör att vi är mindre känsliga vid säsongs
variationer, plus att alla medarbetare får 
samarbeta med olika personer i gruppen 
så de lär känna varandra bättre på det 
sättet. 

  –Jag älskar att gå till jobbet och det 
har jag gjort sedan vi startade. Jag kan 
inte sätta ord på det men skulle ni kom
ma hit på en fika så skulle ni känna av 
Nistrakänslan, berättar Annika glatt.  

   –Jag har ju haft äran att personligen 
anställa samtliga våra medarbetare, och 
jag vågar påstå att jag är ganska kräsen 
och mycket specifik i urvalet. På Nistra 
anställer vi efter värdering och attityd 
snarare än efter kompetens. Nistrakänslan 
är otroligt viktig och vi är tydliga med 
det från början. Här får man utvecklas 
i sin egen takt och anta utmaningar. Vi 
uppmanar alla till att ”våga släppa sargen 
och åka skridskor” och tro på sig själva. 
Det fungerar bara om även vi visar att vi 
tror på dem. Man måste få göra fel och 
sedan ta sig upp igen och våga fortsätta, 
menar Annika.  

På Nistra får man ingen utskällning om 
man gör ett misstag, man får i uppgift att 

lära sig hur man går till väga för att det 
inte skall kunna ske igen. 

Nöjda och lojala medarbetare är grund
läggande och detta återspeglar sig i det 
som Nistra levererar till uppdragsgivare, 
som får en trygg leverans från ett sam
mansvetsat team som gillar att gå till 
jobbet. 

    –Att vi blev Gasellföretag är ett bevis på 
att det går att bedriva lönsam verksamhet 
med fokus på att ha ett arbetsklimat som 
är ”outside the box” helt enkelt, menar 
Annika. 

Närmare  80 % av Nistras redovisnings
hantering är helt digital, vilket gjorde att 
under pandemin arbetade alla hemifrån 
och verksamheterna fortsatte som vanligt.

Nistra har även utvecklat en egen app
likation för att skanna kvitton vilket 
underlättar mycket för både kunderna 
och för de anställda. Nistra Kvitto är till 
skillnad från andra applikationer extremt 
simpel, vilket gör att den används flitigt. 
Borttappade kvitton är ett gissel som de 
ville slippa helt enkelt. 

    –I och med digitaliseringen så kan vi 
lägga större fokus på rådgivning och dia
logen med våra kunder. Det är viktigt för 

oss att de förstår sina siffror. Vi vill vara 
det naturliga bollplanket som kunden kan 
vända sig till och ställa vilka frågor som 
helst. Har jag råd med en ny bil? Hur kan 
jag utveckla min verksamhet? Vad kan jag 
göra för att öka tillväxten? Det finns inga 
dumma frågor, berättar Annika. 

Nistra är inte bara digitala utan också 
väldigt programflexibla. De arbetar i 
flera olika system som Fortnox, Visma, 
Microsoft Dynamics, Kontek, Hogia m.fl. 
Annika berättar att uppdragen i Microsoft 
Dynamics har ökat markant beroende 
på den ökande webbhandeln. Både små 
och stora företag väljer att outsourca hela 
redovisningen till Nistra.

    –Idag kan vi konstatera att våra kunder 
finns över hela Sverige och har försäljning 
över hela världen. Vi har blivit duktiga på 
alla betalportaler som exempelvis Klar
na, PayPal m.fl. och den globala handeln 
har gjort att vi hanterar moms över hela 
världen. Det finns inga geografiska grän
ser längre för att verksamheten ska växa. 
Kartan har ritats om och vi är med på 
resan, avslutar Annika. 
     
  

Läs mer: 
www.nistra.se

/Text: Isabelle Ibérer



/Text: Isabelle Ibérer
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Innovativ livestreamingstjänst 
för politiska möten

Med en lång erfarenhet av att livestreama politiska möten i Norge och Sverige hjälper Aventias plattform KommunTV 
regioner och organisationer att öppna upp för insyn i den politiska debatten och skapa ökad medborgardialog genom 

webbsända kommunfullmäktigemöten.

A tt få ta del av din kom
muns politik innebär så 
mycket mer än att rös
ta. Kommunfullmäkti
gemöten är offentliga 
och ska vara nåbart för 

invånare som även bor i små städer ute 
på landsbygden. Därför startades det 
norska företaget Aventia 2005. Aventia 
har byggt upp en plattform som levererar 
stabila streamingtjänster till både den 
privata och offentliga sektorn i Sverige 
och Norge. Med deras långa erfarenhet av 
streaming har de idag över 200 kommuner 
som sänder kommunfullmäktigemöten 
via Aventias KommunTV plattform.

    –Vi har skapat en lösning som inte 
kräver något externt produktionsbolag. 
Det har varit den stora succén i Norge 
där vi idag har 240 av 360 kommuner. Vi 
har tagit över en stor del av marknaden 
med vår lösning som kräver lite resurser 
av kommunen vilket innebär att deras 
kostnaderna är låga. I Sverige använder 
de flesta kommuner ett externt produk
tionsbolag som kan kosta mellan 6000
15000 kr per möte eller sändning, men 
det försöker vi ändra på och vi vill se att 
fler kommuner i Sverige kan överväga 
fördelarna och använda sig av Aventias 

livestreamingtjänster. Alla kommuner kan 
vara kunder hos oss, även små kommuner 
med exempelvis 900 invånare, för de har 
råd med oss, menar Kenneth Laumb, för
säljnings och marknadschef på Aventia.  

KommunTV är skapad för invånarna som 
står i fokus för att kunna ta del av all 
politik men även för politikerna som får 
chansen att främja sin egen politik vilket 
skapar en öppenhet och framförallt tillit 
och trygghet inför demokratin som står 
sig mycket stark både i Norge och Sverige.

    –Plattformen är en enkel ”plug and 
play” lösning och det är hela poängen. 
Det ska var enkelt! Vi levererar kompletta 
paket med kamerautrustning, mikrofoner 
och mjukvara till kommunerna. Men vår 
upplevelse när vi började leverera i Sve
rige var att många kommuner har gjort 
det till ett dyrt och krävande projekt för 
att de använder produktionsbolag och 
har stora kravspecfikationer. Till följd av 
detta tror kommunerna att livestreaming 
är en stor och resurskrävande uppgift 
men det är det inte och det behöver det 
inte vara, förklarar Kenneth. 

Ägarna bakom Aventia är TV2 som är den 
största kommersiella TVkanalen i Norge 

och det ger Aventia en unik möjlighet att 
driva innovation och utveckling framåt. 
Nyligen har Aventia lanserat möjligheten 
att rösta digitalt via mobiltelefon, Ipad 
eller datorn via KommunTV. Omröst
ningens resultat blir tillgängligt i realtid 
och framvisat på en skärm i salen samt 
ut till dem som följer sändningen via 
KommunTV. Andra smarta funktioner 
via plattformen är modul för talarlista, 
integration mot system för ärendehan
tering, självstyrd lösning, Facebook live 
integration och kapitalindelning i ären
delistan. 

   –Vår styrka är att vi har inhouse ut
vecklare. Vi gör allting själv och det är 
ofta våra kunder som driver fram vår ut
veckling vilket innebär en väldigt kort väg 
från en kunds behov till att utveckla något 
nytt. Det senaste vi håller på med är till 
exempel automatisk textning av videoma
terial. Det är något som är högst relevant 
inför framtiden, berättar Kenneth.

Framöver tittar Aventia även på att even
tuellt bredda deras marknad till Europa 
men fokuset just nu är på Sverige. Något 
som är väldigt aktuellt för företag inför 
framtiden som också Aventia erbjuder är 
CorporateTV där det går att ha sin egna 

TVkanal med logo og design. Kenneth 
berättar att detta är en perfekt lösning 
till både internt och externt bruk, men 
även där med en liten teknisk utrustning 
och resurs. CorporateTV gör det enkelt 
att nå ut till alla, både professionellt och 
personligt och ger dig som företag ett 
övertag vid konkurrens om kunderna. 

    –Vi är den största leverantören i Stock
holms regionen och levererar till Stock
holms stad och flera kommuner runt 
om men vi vill få in fler samt mindre 
kommuner som kanske inte har råd att 
ha stora produktionsbolag och som inte 
har använt livestreaming som tjänst ti
digare. Detta tillsammans med visionen 
i sikte om att öppna upp för ökad insyn 
i den politiska debatten och skapa större 
engagemang från medborgarna genom 
webbsända fullmäktigemöten, avslutar 
Kenneth. 
      Text: Isabelle Ibérer

www.aventia.se
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Coronakoordinator räddar 
film och reklambranschen

Med en lång erfarenhet inom 
skräddarsydda första hjälpen

utbildningar i flera länder erbjuder 
sedan en tid företaget MB Rescue 

tjänsten Coronastrateg/koordinator. 
Det innebär Covid-19 tester på plats 
innan sammankomster, inspelningar, 
produktioner och events samt verka 

som en personlig koordinator vid dessa 
sammankomster.

D et har varit en otrolig 
resa det senaste året för 
Marit Berglund som är 
medgrundare, utbildare 
och numera Coronastra

teg/koordinator i utbildningsföretaget 
MB Rescue.

Marit är legitimerad sjuksköterska se
dan 1984 inom intensivvård och narkos 
och har lång erfarenhet av att förhindra 
smitta. I samband med pandemin började 
MB Rescue jobba med flera reklam och 

filmproduktioner, och även med företag 
som hade behov av att återuppta fysiska 
möten. Filmlance signade MB Rescue för 
sex filmer och under våren 2021 har Marit 
varit på fyra BECK filmer och två Morden 
i Sandhamn som Coronakoordinator. 

    –Jag är med alla medverkande på inspel
ningsplatsen och testar dem för Covid19. 
Ibland kan det bli dygnet runt då många 
börjar tidigt och kanske kommer in från 
utlandet, då är det mycket oförutsägbart 
om de bär på smitta eller ej. Jag ser till 

att alla är friska innan en tagning för där 
gäller inte de vanliga restriktionerna för 
Covid19 att hålla.  Till exempel när det 
är tagning stängs ventilationen för att 
det ska vara tyst och alla medverkande 
står väldigt nära varandra. Det är en stor 
utmaning men vi pausade inte en enda 
dag! Det är många inblandade som är 
beroende av att inspelningen rullar på 
och ibland kan det finnas upp till 150 
personer på en och samma inspelning. De 
som testar positivt för Covid19 får stan
na hemma i karantän och bli smittspå
rade. Vissa är dock viktiga skådespelare 
och det går inte att byta ut dem så det är 
mycket pusslande men det kändes otroligt 
bra att vi kunde fortsätta hålla på under 
hela pandemin, berättar Marit. För att 
kunna hantera dessa stora produktioner 
har MB Rescue även ett flertal konsulter 
knutna till sig.

Marit grundade MB Rescue 1995 tillsam
mans med maken Johan Berglund. Till en 
början fokuserade Marit på skräddarsyd
da utbildningar till föräldrar, skol och 
förskolepersonal, föreningar och företag 
i första hjälpen och barnolycksfall men 
innovativt tänkande har alltid legat nära 
till hands för Marit och Johan. Därför 
var nästa steg att tillverka ett fallskydd 
som förhindrar att barn men även äldre 
faller ur sängar. Fallskydden är gjorda av 
polykarbonat vilket är samma material 
som finns i flygplansfönster.

Förutom fallskydd erbjuder MB Rescue 
mötesskärmar till bord för att förhindra 
smittspridning av Covid19. Fallskydden 
och mötesskärmarna är mönsterskyddade 
och köps in av kunder över hela Sverige 
som hjälpmedel på sjukhus, äldreboende 
samt till hemmet. 

     – Människor vill kunna sitta och ha 
trevligt och se varandra i ögonen och våra 
skydd har varit med under filminspel
ningarna men de finns också på olika 
äldreboenden så att de äldre kan fika med 
sina anhöriga på ett säkert sätt. Mötes
skydden är ganska höga och det blir en 
barriär om man sätter flera stycken på 
rad, berättar Marit.

Marits roll som Coronakoordinator har 
det senaste året överträffat alla förvänt
ningar och kommer att fortsätta öka 
framöver. Ett strategiskt tänkande kring 
Covid19 kommer att öka beroende på 
vilken bransch och vilka kunder det är 
som behöver hjälp. Det fysiska mötet är 
fortfarande viktigt på företag och många 
vill inte riskera att någon hamnar i ka
rantän eller smittar andra. Det blir inga 
bra beslut då och det kostar för mycket 
pengar, förklarar Marit.

    –Det är ingen som vill jobba med någon 
som hostar eller har ont i halsen som förr. 
Idag är människor försiktiga och det är 
bra då vi inte sett slutet på detta virus än, 
avslutar Marit.

      Text: Isabelle Ibérer

Läs mer:
 www.mbrescue.se

Mötesskydd av polykarbonat



 

KEYWIN6
Full överblick, säker förvaring och individuell spårbarhet – fördelarna med lös-

ningen är uppenbara. Via den webbaserade programvaran KeyWin6 utnyttjar 

du en rad smarta funktioner via ett enkelt och överskådligt gränssnitt.

Nyckeltappen IntelliPin gör den enskilda nyckeln unik och identifierbar i syste-

met. Via den molnbaserade programvaran KeyWin utnyttjar du en rad smarta 

funktioner för hanteringsbehovet via ett enkelt och överskådligt gränssnitt. 

Låt verksamhetens behov styra och hantera ett eller flera skåp i samma  

system eller på olika platser för att skapa tillgänglighet. Enklare blir det inte  

att säkra din nuvarande och framtida nyckel- och värdesakshantering.

Besök din återförsäljare för en utförlig demonstration.

Creone AB | Box 148, S-573 22 Tranås, Sverige
Telefon: +46 (0)140-38 61 80 | Fax: +46 (0)140-38 61 89 | mailbox@creone.com

Nyckel- och värdesakshantering  
som ger dig total kontroll.

Se hela sortimentet på www.creone.se
Creone AB erbjuder enkla och flexibla lösningar för 
nyckelhantering och värdeförvaring. Vi erbjuder allt från 
enkla skåp med nyckelkrokar till intelligenta system där 
varje nyckel identifieras och alla händelser registreras 
och sparas.

Webbapplikationen KeyWin6 är en vidareutveckling 
av marknadens mest omfattande administrations-
verktyg för säker nyckel- och värdesakshantering.   

Välj att koppla upp era skåp direkt mot KeyWin6 IoT 
molntjänst som bygger på IoT-teknik via Microsoft 
Azure och var redo att utnyttja fördelarna på bara 
några få klick.



Rätt tänkande är nytänkande!
”Hur svårt kan det va?” Så låter melodin och texten från utbildningsföretaget Blommenhofs musikvideo som förmedlar, anpassar och skapar 

utbildning med ett stort engagemang till stora och små företag i hela Sverige. Med över 15 års samlad kompetens i bagaget stöttar och 
guidar de ditt företag genom hela processen, från det första samtalet till genomförd utbildning. Varje utbildning är unik och deras innovativa 

tillvägagångssätt och sprudlande företagskultur går inte att undkomma. 

V i har Atlanten mellan oss 
när jag träffar Camilla   
Carlsson virtuellt på 
Teams. Jag befinner mig 
i Washington D.C och 
Camilla på Blommen

hofs utbildnings kontor i Nyköping. Trots 
avståndet kan jag inte undgå hennes oer
hörda passion, stolthet och glädje när hon 
börjar berätta om Blommenhof. Vilken 
innovativ företagskultur och marknadsfö
ring det är som jag först kommer att tänka 
på efter en stund. ”Vi har rätt tänkande 
här, inte nytänkande, och det är innova
tivt!” säger Camilla uttryckfullt när hon 
beskriver företagets tillvägagångsätt och 
tänk. Men vad innebär det egentligen? 
Jo att som kund på Blommenhof kan du 
få hjälp med allt du behöver. Varför inte 
luta dig tillbaks med en kopp grönt te i 
handen eller alla dina tusen andra upp
gifter medan Blommenhof gör hela jobbet 
åt dig? De är verkligen en fullfjädrad och 
erfaren servicebyrå med en passionerad 
och positiv inställning till livet och till 
sina kunder. ”Det är viktigt att ha roligt 
på jobbet” säger Camilla med ett leende 
på läpparna. Hon fortsätter:

     –Idag 16 år senare behöver jag inte 
använda lika många ord för att beskriva 
vår affärsidé som jag behövde 2005 när 
vi startade bolaget. Idag finns inte allt 
”inhouse” och det har ett högt anseende 
att använda en extern resurs medan då 
var det kanske snarare lite fult. Det som 
är a och o med externa resurser är att det 
blir en vinning för alla parter. Kunden 
har behov av utbildning och rätt utbild
ning utifrån lagkrav och många har en 
budget som de exempelvis vill lägga på 
ledarskapsutbildning. Då vill man att det 
ska bli rätt effekt, menar Camilla. 

Det går att ringa Blommenhof i alla lägen 
beroende på vilken utbildning du vill ha 
och har ni bråttom kan de ordna utbildare 
och lokal på mindre än 24 timmar! En
ligt Camilla säkrar man sitt utbildnings
köp eftersom Blommenhof har en sådan 
otrolig erfarenhet och stort kontaktnät i 
sin pipe. Det är en stor fördel och en av 
faktorerna till deras vinnande koncept. 

     –Vi har koll på alla lagkrav till exempel 
arbetsmiljökrav oavsett vilken bransch 
det är. Det går att köpa rätt utbildning 
genom oss. Kunden slipper tiden som 
det tar att leta utbildning, administra
tionen, ja de vill helt enkelt slippa göra 
jobbet själva. De får med sig en känsla av 
trygghet och att de kan lita på oss att vi 
tar fram något snabbt till dem, berättar 
Camilla. 

”Först kaffe sedan förändrar vi världen!” 
står det på tavlan bakom Camilla. Före
tagskulturen och stämningen på Blom
menhof är på topp och smittar av sig. 
De har roligt. Både med kunderna och 
sinsemellan på arbetsplatsen. Bilden ovan  
med tomteluvorna och spöket talar nog 
väl för sig själv.

   –Vi gör rätt! Det ska vara kul att jobba 
här och det ska vara kul att jobba med 
oss. Varför ska vi göra det här bara för 
att tjäna pengar? vi måste ha roligt också. 
Vi brukar spela in film och musik vide
os för marknadsföring och ibland gör vi  
annorlunda utskick som ger ett leende på 
läpparna hos den som läser det. Ibland 
kan vi själva hamna i konflikt med att det 
kanske är tramsigt att spela in en film och 
använda sådana utskick men vi hoppas 

på att vi förmedlar känslan av att profes
sionalism inte behöver vara tråkigt och 
vi är ett bevis på det, förklarar Camilla.

Blommenhof erbjuder kontroll och stöd, 
från en enskild bokning till hela företa
gets utbildningsbehov och använder sig 
numera även av olika digitala verktyg.

     –Vi använder oss av kompetensverkty
get Kompetensvy som är digitalt. Genom 
det kan arbetsgivarna undersöka om de 
har rätt kompetens på arbetsplatsen inom 
ett visst område. Just nu är det mycket 
medarbetarskap och självledarskap och 
då ska man också ta ansvar för sitt eget 
välmående vilket i sin tur leder till ett 
ökat kompetensbehov, menar Camilla.

Visionen för Blommenhof är inte att bli 
större utan att bli smartare. De samar
betar med ALMI, en företagscoach som 
Camilla kallas för deras ”Ralph”.

    – Nu är vi fyra stycken i bolaget och vi 
har så kul! När det går bra firar vi. Må
let är att fortsätta göra ett bra jobb med 
hög kvalitet och nöjda kunder. Det blir 
verkligen precis som man tänkt sig, om 
man bestämmer sig för att ens affärsidé 
ska vara rolig, kreativ, smart, långsiktig 
och lönsam. Man måste bestämma sig 
för att det blir en bra dag också men det 
kommer inte utan ansträngning. Att det 
blir som man tänkt sig är att kontinuerligt 
träna mycket på det man har bestämt sig 
för, avslutar Camilla.
  
      Text: Isabelle Ibérer

ANNONS    HELA DENNA TEMATIDNING ÄR FRÅN WENDELIN MEDIA     19

Camilla Carlsson, VD



Med kompetens, ansvar och arbetsglädje 
bidrar Linjemontage till ett bättre och mer 

hållbart samhälle.
Med en lång bakgrund inom kraftförsörjning säljer företaget Linjemontage kundanpassade kraftförsörjningslösningar och 
tjänster. Framgången för företaget som idag har stora nätbolag, industrier och offentlig förvaltning som kunder beror till 

stor del på en stark företagskultur där kompetens, arbetsglädje och lyhördhet står i fokus.

V i förser samhället med 
allt som har med el
kraftförsörjning att 
göra. Det kan vara 
vattenkraft, kärnkraft, 
sol eller vindkraft, be

rättar Linjemontage vd Henrik Höglund. 
Linjemontage verkar inom Sveriges hela 
elkraftinfrastruktur med allt från trans
formatorer, kablar, luftledningar, stål
konstruktioner, ställverk till intelligenta 
skydd och reservkraftslösningar. För att 
elektriciteten ska kunna användas av 
kunden behöver det finnas anläggning
ar för att transformera och transportera 
den. Linjemontage stannar i hjärtat av 
elkraftanläggningarna på försörjningssi
dan, det innebär att vi genomför projekt 
med ledningar, stationer och ställverk 
i spänningsintervallet 0,4kV till 400kV, 
berättar Benny Ericsson, regionansvarig 
på Linjemontage. 

Det Grästorpsbaserade företaget har idag 
200 anställda utspridda på 18 kontor runt 
om i Sverige.

   –Det innebär att vi har all vår kom
petens inhouse. Allt från projektledare, 
mek och elkonstruktörer, skåptillverkare, 
montörer och drifttagare till ekonomer 
och affärsutvecklare. Vi finner märkeso
beroende lösningar som är optimala, både 
ekonomiskt och funktionellt. Hela pro
cessen effektiviseras på det viset, menar 
Henrik Höglund. Benny Ericsson  instäm
mer och fortsätter:

    –Om det blir ändringar i projekt så 
finns konstruktören nära. Det innebär 
att vi får en naturlig erfarenhetsåterföring 
när vi hanterar det internt istället för att 
anlita externa konsulter. Att vi också har 
en serviceorganisation som vi får åter
koppling från gör att erfarenhetsbanken 
internt är gedigen, menar Benny. 

Innan Henrik Höglund startade Linje
montage 1993 hade han jobbat på ett 
stort elinstallationsföretag som hade 
4000 anställda. När företaget gick i kon
kurs startade han Linjemontage och 
tecknade avtal med en lokal nätägare. 
28 år senare har Linjemontage vuxit re
jält och är sedan 2019 uppköpt av in
diska företaget KalpaTaru som äger 85 
procent av bolaget. Samma år omsatte 
Linjemontage 680 miljoner kronor och 
den ekonomiska utvecklingen framåt ser 
stark ut. Omsättningsprognosen för det 
brutna räkenskapsåret 2021/2022 är 1,6 
miljarder kronor.

     –När vi tar oss an ett projekt jobbar 
vi nära kunden och bygger långsiktiga 
relationer. Det blir lättare att hitta lös
ningar, bättre resultat och vår kompetens 
får användas på bästa möjliga sätt. Det 
nya samarbetet som vi startade i oktober 
med Mälarenenergi Elnät AB med upp
graderandet av en befintlig transforma
torstation i Hallstahammar är ett exempel 
på bra partnering för att få till de bästa 
lösningarna och maximera resurserna, 
säger Henrik Höglund. 

Linjemontage har även påbörjat ett stort 
projekt för cirka en halv miljard kronor 

åt ett bolag med lång historia inom for
donsindustrin. Kunden är i en omställ
ningsfas mot fossilfritt och vi ansvarar 
för att uppgradera deras kraftförsörjning 
på anläggningen i Göteborg.

    –Ibland kan det ta lång tid innan pro
jektet sätter i gång, men efter att byråkra
tin är avklarad kommer vi till ett stadie då 
vi bygger och då är alla nöjda och glada, 
berättar Henrik Höglund och får medhåll 
av Benny Ericsson som berättar att det 
nu sker stora förändringar i branschen. 

    – Både omställningen till ett mera 
hållbart samhälle genom en ökad elektri
fiering till att industrin ska vara klimats
mart. Där försöker vi på Linjemontage 
driva på framåt tillsammans med kunden, 
dels för att spara kostnader, dels för att 
höja kvalitén.

Det finns ett starkt samarbete och en sund 
företagskultur bakom Linjemontage fram
gång. Henrik Höglund menar att det som 
ägare går att välja att vara utstuderande, 
snål och självisk, något man inte kom
mer långt med. För Linjemontage är det 
istället viktigt att vara generös så att de 
anställda känner att de har bra betalt, bra 
villkor och att de trivs på sin arbetsplats. 

Företagets anställda får även en vinstdel
ning varje år. Det är en gest som visar att 
de är delaktiga i framgången. 

    –Det är tack vare våra anställda som alla 
projekt går i hamn. Ibland kan det dock 
uppstå problem där affärsparter jobbar 
emot varandra och då blir det inget bra 
resultat. Något Henrik Höglund menar 
har med relationer och kemi att göra.

    –En massa onödigt tjafs kan leda till 
arbetsmiljöproblem och om våra anställda 
då inte vill jobba med vissa projekt och 
kunder då gör vi inte det. Vi är så pass 
kompetenta att vi inte säljer oss billigt. 
Men vi har kavaj och krokodilskorsförbud 
på jobbet! Det är både allvar och skoj 
i det. Ingen av våra anställda är bättre 
än någon annan, det finns ingen hierar
ki eller prestige här. Vi är 200 personer 
idag och jag har aldrig hört att det är 
någon som är märkvärdig eller har hög 
svansföring.

Ett tecken på att många anställda trivs 
på Linjemontage är att företaget har låg 
personalomsättning.

    –Börjar man hos oss är man i regel kvar 
länge och det tror jag beror på trivseln 
men också möjligheterna att internt bred
da sig eller att byta spår. Det är en stor 
fördel som långsiktigt bidrar till vår höga 
kompetens och framgång i branschen, 
avslutar Benny Ericsson.

      Text: Isabelle Ibérer

Läs mer:
www.linjemontage.se

Henrik Höglund, 
VD Linjemontage

Benny Ericsson, 
regionsansvarig Linjemontage


