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2 Foto — GettyimagesCitatet — Stephen Hawking

”Artificiell intelligens 
kan bli det bästa eller 
det värsta som hänt 
mänsklig heten”

Stephen Hawking 
på Web Summit i Lissabon, 
fyra månader före sin död. 
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”Riktigt stora 
innovationer skapar 
möjligheter vi aldrig 

hade kunnat förutse”

D et finns innovationer som 
förändrar världen. När man 
satte hjul på slädar fick 
vi vagnar. Människor och 
saker kunde plötsligt trans-
porteras mycket längre 

sträckor – städer växte och vägar byggdes. 
Det omöjliga blev möjligt. Världen blev en 
annan i spåren efter hjulen. 

Digitaliseringen är vår tids hjul. Den har 
förändrat förutsättningarna för hela vår 
existens – hur vi lever, hur vi reser och 
hur vi skapar välstånd. Digitaliseringen 
har inneburit att människor i afrikanska 
länder som tidigare inte kunnat kom-
municera med omvärlden fått tillgång 
till mobiltelefoni och att fattiga indier 
på landsbygden kan träffa läkare via 
Skype på lokala internetkaféer. Tack vare 
digitaliseringen har vi kunnat skapa 
enorm tillväxt och lyfta människor ur 
fattigdom. 
 Så fungerar riktigt stora innovationer. 
De skapar möjligheter som uppfinnaren 
aldrig kunnat förutse ens i sina vildaste 
fantasier. Därför förstår jag precis vad 
Stephen Hawking menade när han sa att 
artificiell intelligens kan bli det bästa  
eller värsta som hänt mänskligheten. 
För ingen kan veta säkert vilka nya 
innovationer som är möjliga i digitalise-
ringens hjulspår.

I detta nummer av Smarter Worklife har 
vi gjort vårt bästa för att ta reda på hur 
den nya tekniken påverkar dig och din 
arbetsplats – både nu och i framtiden. 
Trevlig läsning!  

Mikael Stöhr
Vd och koncernchef, Coor

Nu förändras
världen

Vill du veta  
mer om Coor?

Besök oss på 
www.coor.se



7 Framtiden är redan här
Redan idag påverkar artificiell 
intelligens vår vardag i grunden 
– och oförutsedda problem 
uppstår på vägen. 

12 Skorevolution
Techbolaget Volumental bygger 
framtidens personaliserade 
produkter.  

16 Robotar som jobbar
På Karolinska Universitetssjuk-
huset i Solna jobbar Haben 
Weldeamanuel sida vid sida med 
30 robotar. Under ett dygn utför 
de upp till 1 600 transporter.

22 Kreativt kontor
I Jonas Hassen Khemiris 
 skrivarlya råder största möjliga 
tystnad.

26 Hållbar arbetsmiljö
Efter sex års forskning och 
utveckling lanseras nu en ny 
hälsocertifiering för byggnader. 
Kan det minska ohälsan på 
dagens arbetsplatser?

40 Möte i ett cirkustält
”Den fysiska miljön påverkar 
människors beteende” menar 
utvecklingschefen på 
Vasakronan. 

Smarter Worklife ges ut av  
Coor. I varje nummer hittar  
du nyheter och inspiration  
kring sådant som gör  arbets   - 
livet smartare,  roligare och 
mer hållbart.
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Citera oss gärna men 
ange alltid källan.

17
Ta kontroll över första 
intrycket! Du har sju 
sekunder på dig. 

29
Udda arbetsplats. 
Bente Fonnes jobbar 
på en oljeborrplattform 
i Nordsjön – och tar 
helikoptern till jobbet.

36
Gnäller du också på 
kaffemaskinen på 
jobbet? Det kan ha en 
psykologisk förklaring. 
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En helt ny värld!

Danica Kragić 
 Jensfeldt tror att 

teknikutvecklingen 
kommer att ge 
oss mer tid för 

varandra.
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Det krävs av 
 morgondagens 
medarbetare
När ny teknik, digitala trender och robotar 
 knackar på dörren till arbetsplatsen, gäller 
det att ta tillvara människokraften. Men 
hur rustar man bäst sina medarbetare för 
framtiden? 

Ien tid av automatisering är det givetvis vik-
tigt med tekniskt kunnande i olika yrkesrol-
ler, men det finns en stor risk att man som 
arbetsgivare fokuserar på att lära anställda 
det som efterfrågas idag istället för att före-
bygga morgondagens kunskapsglapp. 

Det framgår i en ny rapport från Linkedin där 
man fastställer att den absolut viktigaste sidan 
att utveckla hos sina medarbetare är så kallad 
mjuk kompetens. Med det menas icke-tekniska 
färdigheter som handlar om hur personer inter-
agerar med varandra, till exempel samarbets-
förmåga, kommunikationsförmåga, konflikt- 
lösning och inlevelseförmåga. 

Hjälp till hjärnan 
Människohjärnan är varje  företags 
viktigaste resurs. Så hur får man den 
att trivas och prestera på jobbet? 

1. Släpp in naturligt ljus
Forskare på Northwestern University 
har kommit fram till att naturligt 
ljus leder till att anställda behöver 
mindre sömn och upplever bättre 
fysisk hälsa.

2. Tillåt flexibilitet
Medarbetare som får bestämma 
över sina arbetstider är nöjdare, 
mer produktiva och har mindre från-
varo eftersom de upplever mindre 
distraktion på jobbet.

3. Upp och stå!
En studie från University of 
Minnesota lät anställda jobba från 
ett skrivbord med ett löpband som 
rörde sig långsamt under. Resul-
tatet? Produktiviteten ökade hos 
medarbetarna. Ett löpband kanske 
känns överdrivet, men att byta till en 
stående arbetsställning gör anställda 
hälsosammare, gladare och mer 
alerta.

4. Sänk volymen
Att oljud stör arbetsmiljön är knap-
past något nytt, men forskare på 
Cornell har visat att även låga ljud 
från en skrivare eller en konversation 
i bakgrunden kan ha stor påverkan. 
När koncentrationen störs blir det 
svårare att utföra arbetsuppgifter 
– vilket i sin tur kan skapa stress. 

Digital  
distraktion
Mer än en tredjedel av 
generation Y och Z (per-
soner under 35 år) ägnar 
två timmar om dagen åt 
sina smartphones i privat 
syfte – på arbetstid. Det 
visar en studie om distrak-
tion på arbetsplatsen från 
Udemy. Bland de äldre 
deltagarna är problemen 
föga förvånande mindre 
– en tredjedel uppger att 
de aldrig rör sin  privata 
smartphone under 
 arbetstid. 

är genomsnittsstudenten när han eller 
hon tar ut sin kandidatexamen i Sverige. 
Det betyder att svenska studenter har 
den näst högsta examensåldern av alla 
OECD-länder. Men även i Finland är man 
relativt gammal – med en snittålder på 

27,9 år. Äldst och yngst då? Israel toppar 
listan med en genomsnittlig examens-
ålder på 28,4 år medan man i Belgien  

inte är äldre än 22,6.

28,3 år
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ai
Men redan idag påverkar 
AI vår vardag i grunden. 

↓
Debatten om robotar med 
artificiell intelligens får ofta 
drag av science fiction. 

Tema — Artificiell intelligens
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ånaderna före sin död pratade veten-
skapsmannen Stephen Hawking mycket 
om artificiell intelligens. I de sista 
föreläsningarna återkom han gång på 
gång till ämnet och argumenterade för 
möjligheterna med den teknologiska 
revolutionen. 

Att det skulle gå att utrota fattigdom 
och sjukdom såg Hawking närmast som 
en självklarhet. Kanske ska det till och 

Under sina sista månader  återkom 
Stephen Hawking gång på 
gång till möjligheterna med den 
 teknologiska revolutionen.

med gå att ställa till rätta skador i mil-
jön som den senaste stora revolutionen, 
industrialiseringen, skapat. 

– Varje del av våra liv kommer att för-
ändras. I korthet kan AI bli den största 
händelsen i vår civilisations historia, sa 
Stephen Hawking. 

Men han höjde också ett varningens 
finger. 

– AI kan komma att utveckla en egen 
vilja. AI kan bli det värsta eller det bästa 
som har hänt mänskligheten.

Den bortgångne vetenskapsman-
nen är inte ensam om sina farhågor. 
Teslagrundaren Elon Musk har kallat 
AI farligare än kärnvapen och har krävt 
regleringar. USA:s tidigare utrikesmi-
nister Henry Kissinger varnar för ett 
scenario där robotar feltolkar instruk-
tioner och mänskligt beteende, med 
potentiellt katastrofalt resultat. 

Där är vi inte ännu. Redan idag påverkar 
AI dock våra liv varje dag. Det är AI som 
sköter våra nyhetsflöden på Facebook, 
som uppdaterar karttjänsterna i telefo-
nen eller letar resor åt oss. I arbetslivet 
sköts allt från varuhusens lagerhållning 
till den tunga industrins produktion helt 
eller delvis av AI. 

↓
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Och redan nu har vi i liten skala sett en 
del av det som Henry Kissinger och andra 
varnar för. Att AI inte gör som vi vill. 

Ett omskrivet exempel är en robot 
som kodades för att vara en trevlig ung 
person i 19-årsåldern men som snart 
blev allt mer rasistisk och sexistisk. Och 
letar man vidare finns det fler exempel. 

– Bland annat har vi sett bildigenkän-
ningstjänster som varit sämre på att 
identifiera afroamerikaner. Om hudfärg 
och kön spelar roll i hur bra produkten är 
så väcker det en del frågor, säger Stefan 
Larsson, docent i teknik och social 
förändring vid Lunds universitet och 
programchef på tankesmedjan Fores.

Jätteföretag som Facebook och Google 
har under senare tid också fått uppleva 
baksidor med tekniken. Företagens AI 
som styrs av algoritmer har likställt 
påhittade nyheter med vanliga nyheter. 

Är det många som delar och reagerar 
på fejknyheterna är det dessa som får 
mest plats. På videosajten Youtube har 
antisemitiska filmer periodvis dykt upp 
bland sökresultaten för dem som söker 
på Förintelsen. Den som letar efter 
information om rymden kan få tips om 
filmer med konspirationsteorier om att 
månlandningen inte inträffat. 

När algoritmerna hanterar enorma 
mängder information blir de allt efter-
som bättre och bättre. De lär sig i en his-
nande fart – långt snabbare än vad som 
är möjligt för en människa. Men bygger 
man upp en produkt som använder sig 
av data från människor i samhället upp-
står per automatik en skevhet, en bias, 
menar Stefan Larsson. 

– Då kommer den datan att innehålla 
allt det som samhället innehåller. Är vi 
rasister och diskriminerar varandra, är 
vi ojämställda, vilket vi är, då kommer 
datan att innehålla det. Den normativa 
frågan blir då om en applikation ska 
reproducera det, säger han. 

Tillsammans med en rad forskare och 
representanter för teknikföretag ingår 
Stefan Larsson i ett forskningsprojekt 
om hur AI ska bli hållbart. Ett grundpro-
blem är enligt honom insynsfrågan. För 
att undvika negativa och potentiellt skad-
liga bieffekter måste det finnas möjlighet 
att utvärdera olika applikationer. 

– Ibland ser man en slagsida åt en tek-
nikoptimistisk ingenjörssyn på AI. Man 

ser inte riktigt att de här oförutsedda 
konsekvenserna kan dyka upp och där är 
transparensen oerhört viktig, säger han. 

Börjar samhället fundera på de här 
frågorna idag ökar sannolikheten för att 
vi är förberedda på en rad kniviga frågor 
som kommer att dyka upp framöver. 
Men på en del områden brådskar det. 

I Sverige och i många andra län-
der funderar lagstiftarna nu på hur 
juridiken kring autonoma fordon ska se 
ut. Vem har egentligen ansvaret när en 
självkörande bil krockar, frågar vi 

↓Tesla-grundaren 
Elon Musk ser AI 
som ett större hot 
än kärnvapen.

Tema — Artificiell intelligens

 
Artificiell  

intelligens
Artificiell intelligens är ett system  

som är medvetet om sin omgivning 
och vidtar åtgärder som maximerar 
chanserna att framgångsrikt uppnå 
sina mål. Det innebär att AI själv
ständigt kan inhämta information,  

ta beslut och lära sig  
av erfarenheter. 
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oss, samtidigt som de första autonoma 
fordonen redan finns på vägarna. 

– Fordonen kommer att krocka 
ibland. Då måste vi ha en idé om vem 
som ska ha tillgång till datan, vem som 
ska förklara besluten som tagits av det 
autonoma fordonet och hur fördelning-
en av ansvaret ska gå till, säger Stefan 
Larsson. 

Med allt fler autonoma tjänster, hur 
kommer då samhället se ut? En uppen-
bar effekt är att en rad arbetsuppgifter 
som idag finns på företag och myndig-
heter försvinner. AI kommer ta över 
jobbet på många ställen. När bilar kör 
själva, datorer läser jobbansökningar 
eller handlägger bygglov, för att ta tre 
exempel, säger det sig själv att massor 
av arbetsuppgifter försvinner. 

Vissa rapporter pekar på att så mycket 
som hälften av alla jobb i Sverige för-
svinner inom 20 år på grund av AI, vilket 
kan leda till svåra sociala följder. Andra 
menar att nya jobb, nya företag och 
helt nya branscher kommer att uppstå i 
omvandlingen. 

– Jag lutar nog åt den skola som pekar 
på att teknologi förändrat arbetsmark-
naden förr. Varje gång har människan 
varit bra på att skapa nya saker att göra. 
Men det hänger på hur fort det går, 
säger Göran Lindsjö.

Han har arbetat med AI-frågor i nästan 
30 år, bland annat åt Regeringskansliet, 
och är idag en ofta anlitad rådgivare i 
ämnet. Göran Lindsjö pekar på att kraf-
ten i förändringen kommer att påverka 
samhället på en rad olika områden. 

– Det kommer få dramatiska följder 

för stadsplaneringen om färre äger 
en egen bil. Det kommer gå att bygga 
städerna på ett annat sätt än idag, säger 
han. 

Mycket kommer också att hända i of-
fentlig sektor, som hittills inte kommit 
särskilt långt när det gäller AI. 

– I vården och omsorgen är AI på väg 
in med stormsteg. Och jag skulle tro att 
utbildningssystemet både för barn och 
vuxna kommer att förändras. Livslångt 
lärande kommer att bli viktigt, säger 
Göran Lindsjö. 

Tittar vi i kristallkulan tror både Göran 
Lindsjö och Stefan Larsson på snabba 
förändringar de kommande åren. Då 

Den nya tekniken gör att vi ställs inför nya typer av frågeställningar. 
Vem har egentligen ansvaret när en självkörande bil krockar?

”Vi kommer att  
vänja oss vid att allt  
mer intelligenta och 

 autonoma  assistenter 
blir en del av vardagen”

talar de inte om 10-20 år framåt, utan 
om några få år. Ett område där utveck-
lingen sker med blixtens fart är AI-assis-
tenter som kan sitta i kundtjänst, vara 
hjälplärare i skolan eller snabbhandlägga 
ärenden hos kommunen. 

Även hemma kommer många ha egna 
assistenter. De kan exempelvis boka tid 
hos frisören eller sitta i telefonkö för 
att få prata med Försäkringskassans 
autonoma assistent. 

– Jag tror att det kommer som en 
gradvis evolution. Vi kommer att vänja 
oss vid att allt mer intelligenta och auto-
noma assistenter blir en del av varda-
gen, säger Stefan Larsson.  

Tema — Artificiell intelligens

Så tycker  
vi om AI

Nästan 3 av 4 i Norden tror att 
AI-teknik kommer göra deras 

vardag lättare. Trots detta är 80 
procent oroade över vilka samhälls-

effekter den nya tekniken får. 

Källa: YouGov på 
uppdrag av Tieto
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”Det vore konstigt  
om vi inte var rädda”

”Idag arbetar jag mycket 
med en  robot som heter 
YuMi som utvecklats av 
ABB. Just nu ska den lära 
sig att hacka grönsaker 
för att kunna arbeta i ett 

storkök. Matematiskt sett är det väldigt 
svårt att modellera. Du ska förstå vilken 
kniv du ska använda, hur hårt du ska 
hålla i kniven, vilken kraft du ska ha och 
hur du ska hålla i grönsaken så att du 
inte förstör den. Jag vet inte om jag om 
tio år fortfarande håller på och hackar 
grönsaker, men det är ganska stor san-
nolikhet att det är så. 

När jag började doktorera hade precis 
autonoma dammsugare kommit ut på 
marknaden. Tjugo år senare blev det årets 
julklapp. Så på tjugo år har egentligen 
inte mycket förändrats för människor. Det 
som har förändrats är intresset för robotar. 
Många fler ser potentialen. 

Sedan är folk självklart också skeptis-
ka. Man undrar: Om robotar gör alla jobb, 
vad ska människor göra då? Och det är 
inte underligt – det vore konstigt om vi 
inte var rädda. Men jag tänker att man i 
framtiden kommer fortsätta utbilda sig 
även som äldre. Jag tror att vi måste lära 
oss nya saker kontinuerligt i takt med att 
jobb automatiseras, och att det kommer 
finnas ett skyddsnät för det. Vi kanske 
aldrig slutar gå i skolan helt utan jobbar 
tre, fyra dagar i veckan och går i skolan 
resten av tiden. 

Teknikutvecklingen kan leda till att vi får 
möjlighet att leva helt andra liv – liv där vi 
har mer tid för varandra. Robotarna ska 
inte ta över, utan vi skapar system där de 
jobbar tillsammans med människor. Varje 
sjuksköterska kan ha en robot som hjälper 
till med tunga lyft och det mer mekaniska 
arbetet, medan människan kan prata med 
den andra människan istället. Samma sak  
i skolan och i hemtjänsten. 

Själv skulle jag vilja ha en robot som är 
mer som en kompis till min son, som är 
ett barn med särskilda behov. Jag skulle 
vilja ha någon som följer honom till skolan 
varje dag och som kan hjälpa honom att 
förmedla hur han känner eftersom han 
inte pratar. Jag hinner inte och skolan hin-
ner inte, men en robot skulle kunna träna 
hela tiden med min son och så skulle det 
så klart vara roligt för honom också.” 

Danica Kragić 
Jensfelt
Född: 1971.
Gör: Professor i 
datalogi vid Kungliga 
Tekniska högskolan 
(KTH). Forskar inom 
datorseende och 
robotik. Sitter  
i styrelsen för bland 
annat Saab.
Bakgrund: Född  
och uppvuxen i 
Rijeka i Kroatien där 
hon också utbildade 
sig till civilingenjör  
i maskinteknik. 
Disputerade i  
datalogi vid KTH 
2001. 

YuMi
Världens första 

 kollaborativa robot som 
kan arbeta sida vid sida 

med en människa på 
ett säkert sätt. YuMi är 
utvecklad av ABB och 
byggd för att arbeta i 

en  normal tillverknings-
industri. Roboten ska 

kunna hantera allt ifrån 
schweiziska klockor  

till surfplattor.

+
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Techbolaget Volumental vill  
revolutionera sättet vi köper 
skor på  genom att personalisera 
 passformen och skapa de  
– för dig – perfekta skorna.

Perfekt
passform
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Skoskav eller allmänt obekväma skor. Vi har alla upplevt 
den smärtan. Snart kan plågan vara historia. Ett startup-
företag har utvecklat en revolutionerande fotskanner som 
med hjälp av AI-teknik hittar den perfekta skon åt just dig.

– Visionen är att man ska kunna hitta produkter som 
 passar perfekt direkt utan att behöva prova en mängd olika 
 storlekar, säger Volumentals styrelseordförande Caroline 
Walerud.  

↓

edarbetarna tar av sig 
skorna när de träder in 
på Volumentals kontor 
– här är fötterna i 
fokus. Strax innan-
för dörren finns den 
produkt som genererar 
allt större intäkter till 
startup-bolaget. En 
3D-skanner för just 
fötter. 

– Skannern används 
redan av skotillverkare 
och av skobutiker värl-
den över. Cirka 150 000 
fötter skannas varje 

månad i 35 olika länder, berättar två av 
grundarna, Caroline Walerud och Alper 
Aydemir.

Det är med hjälp av fotskannern i kombi-
nation med AI-teknik som butiksperso-
nal kan rekommendera sina kunder skor 
med perfekt passform. Tekniken gör 
det dessutom möjligt för Volumentals 
kunder, världsledande skomärken, att 
skapa bättre produkter. Och det behövs 
– hälften av alla kvinnor köper regelbun-
det skor som inte passar. 

Volumental består till största delen av 
programmerare och olika mjukvaru- 
utvecklare vilket är typiskt inom den 
vibrerande startupscenen. 
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Caroline Walerud och Alper 
Aydemir har arbetat med 

Volumental i fem år.

All verksamhet är inte digitaliserad. 
På en vägg finns en stor flödesplan med 
postit-lappar där problem med mjuk-
vara visualiseras i form av exempelvis 
buggrapporter. Dessutom finns en lam-
pa som lyser rött när det är något fel på 
den mjukvaran som styr skannern vilket 
ökar aktivitetsnivån på medarbetarna 
ytterligare. 

Just idag lyser lampan grönt så vi får 
en halvtimme med Alper Aydemir, CTO 
på företaget. Han har, precis som flera 
av grundarna, en forskningsbakgrund 
inom robotik, datorseende och artificiell 
intelligens.   

– Även om systemet för fotskannern 
är komplext så är själva processen enkel. 
Det tar bara fem sekunder att skanna 
fötterna, säger Alper Aydemir.

Volumentals affärsidé grundade sig i 
ett personligt behov, berättar Caroline 
Walerud:  

–  Från början hade vi en banbrytande 
teknologi för 3D-skanning som kunde 
användas till många saker, men det vi 

”Snart kan man  
beställa joggingskor  
som ännu inte finns,  
eller tillverkas medan  

man väntar”

såg var att den kunde göra stor nytta då 
kroppsform är ett problem för många. 
Själv är jag ganska lång och jag har  
exempelvis alltid haft svårt att hitta  
skor som passar. 

Själva skannern består av en platta 
med sensorer och fyra kameror som 
fotograferar av fötterna. Informatio-
nen bearbetas sedan av mjukvaran och 
fram träder en perfekt tredimensionell 
avbildning av fötterna. 

– Vi har byggt skannersystem med 
standardkomponenter och sensorer för 
att den ska vara robust, tålig och billig. 
Utrustningen måste klara den tuffa 
miljön som finns i en butik med mycket 
folk i rörelse och där vad som helst kan 
hända. Vi sätter även ihop hårdvaran, 
men det är i mjukvaran som hemlighet-
en finns. Då krävs det att vi är duktiga 
på att skapa artificiell intelligens via 
maskininlärning och datorseende,  
förklarar Alper Aydemir.

Det här är  
Volumental
Starten: 2012 såddes fröet till 
Volumental när de fyra grun-
darna slog sig samman med 
en teknologi för 3D-skanning. 
Det Stockholmsbaserade 
företaget har sedan fått stöd 
av Vinnova och av inkubatorn 
Sting. Idag är grundarna och 
tre riskkapitalbolag huvudägare. 
Affärsidén: Kärnan i affärsidén 
finns i mjukvaran som både skan-
nar och registrerar informationen 
som sedan kan användas av såväl 
skotillverkare som konsumenter.  
Medarbetarna: Grundarna är från 
början forskare och uppmuntrar  
till en prestigelös företagskultur. 
Nästa steg: Alla konsumenter kan 
ta del av sin egen data som kan 
användas fritt. Nästa steg är att  
utveckla en app där konsumenter 
kan ha koll på sin passform.

14
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Men faktum är att passform inte enbart 
är en geometrisk fråga. Valet av sko är 
också ett mycket personligt val. En av de 
intressantaste aspekterna av Volumen-
tals system är att det producerar data 
som också kan ge information om det 
personliga valet. Verktyget för det heter 
Fit Engine.

– Genom att kombinera 3D-skanning-
en med köphistorik så vet vi också vilka 
skor som efterfrågas. Med aggregerad 
och anonymiserade data skapas en 
”match”, det vill säga den sko som passar 
bäst, säger Alper Aydemir.

Det sammanfaller med en större 
trend som blir allt vanligare i detalj- 
handeln, en bransch utsatt för tuff kon-
kurrens från onlinejättar som Amazon 
eller Zalando. Trenden går mot allt fler 
personliga produkter. 

– Vi arbetar tillsammans med skotill-
verkare för att ta fram skräddarsydda 
produkter så som det var förr i tiden då 
de flesta skor var handgjorda. Genom att 
samla data kan man återskapa förutsätt-
ningar för personifierade skor utan att det 
blir för dyrt, säger Caroline Walerud. 

– I synnerhet de stora sportmärkena 
är intresserade av det. Snart kan man 
beställa joggingskor som ännu inte 
finns, eller som tillverkas medan man 
väntar, förtydligar Alper Aydemir. 

Ett annat intressant kundexempel är klas-
siska hockeyskridskotillverkaren Bauer 
som har ändrat sina produkter utifrån 
3D-skanningar. De har tittat tillbaka på 
olika modeller de tillverkat genom åren 
och upptäckt att de inte passar foten så 
bra som de trott. Därför har Bauer börjat 
med att göra kundspecifika skridskor ge-
nom att använda data från skanningarna. 

Är insamling av data för att skapa artifi-
ciell intelligens framtiden?

– Det kommer att bli så för vi samlar 
in så mycket anonymiserade data. Om 
vi inte gör det utelämnar vi en mängd 
kunskap som finns tillgänglig för att 
skapa skor med bättre passform. Utan 
AI hade inte vår affärsidé varit möjlig, 
säger Alper Aydemir. 

Hur förhåller ni er till integritetsaspekten 
kring att samla stora mängder data? 

– Vi är väldigt försiktiga med vilka vi 
delar data med, säger Alper Aydemir.  

Efter en fotskanning mejlar vi resultatet till 
användaren. Vi skulle aldrig dela den vidare 
med andra parter utan deras samtycke. 

 Det som just nu är en fotskanner med 
mjukvara skulle i framtiden kunna an-
vändas för avbildning av andra kropps-
delar för att skapa perfekt passform på 
allt från hjälmar till jeans. 

Än så länge fokuserar dock Volumental 
på fötter. Företaget genererar intäkter, 
drygt 26 miljoner under det brutna 
räkenskapsåret med slut i april 2018. 
Volumental går dock inte med vinst. Allt 
överskott plöjs tillsammans med riskka-
pital tillbaka i verksamheten för att kun-
na växa snabbt och förfina produkten.

– De bästa pengarna är kundpengar, 
kommenterar Caroline Walerud. Huvud-
fokus är att skapa en produkt som är så 
värdefull som möjligt, för skoföretagen 
såväl som för slutkonsumenten. 

Hälften av alla kvinnor och 30 procent av alla män köper idag 
skor som inte riktigt passar. Med Volumentals fotskanner är 
problemet ett minne blott.

”Vi sätter även ihop 
hårdvaran, men det 
är i mjukvaran som 
hemligheten finns”



16 Tema — Artificiell intelligens

De kan jobba 20 timmar i sträck och forsla 3,5 ton tvätt.  
Varje dygn. I Karolinska Universitetssjukhusets nya byggnad 
i Solna är det upp till 30 robotar som sköter transporterna. 
Haben Weldeamanuel är en av dem som håller i trådarna.

Haben är kollega 
med 30 robotar

16

P atienterna ser sällan robotarna, 
men nere i kulvertarna under 
sjukhuset rör sig människor och 
robotar sida vid sida. Går en 
människa ut framför roboten pi-
per den högt och säger sedan 

”Du står i vägen, var vänlig flytta på dig”. 
– De är vår hjälp i allt. Det här sjukhuset är 

330 000 kvadratmeter. Vagnarna är tunga 
att flytta på till och med när de är tomma, det 
hade slitit så mycket på personalen att sköta 
alla transporter, säger Haben Weldeamanuel 
som är robottekniker.

Basen för logistiken finns i Teknikbyggna-
den där robotarna automatiskt hämtar upp 
godsvagnar som ska in till sjukhuset. Robo-
tarna använder egna hissar och lämnar av 
sin last på rätt plats på rätt våning, innan de 
åker ner i kulvertarna under sjukhuset igen.

– Förutom att det är effektivt med robotar-
na gör de att infektionsrisken för patienterna 
minskar. Utan dem hade det blivit mycket 
mer rörelse på avdelningarna, förklarar 
Haben Weldeamanuel. 

Under ett dygn sker upp till 1 600 trans-
porter i form av läkemedel, personalkläder, 

”Det hade slitit 
så mycket på  

personalen att sköta  
alla transporter”

Av — Katarina Sandberg Foto — Kristoffer Marchi / Skanska

Robotarna på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna har döpts av barn och 
fått namn som Blixten, Hjälpa, Karolinus – och Frans. 

förbrukningsmaterial och mat. Haben 
Weldeamanuel och hans kollegor ser till att 
allting fungerar. 

– För mig var det tekniken och visionen 
med projektet som lockade. Det finns en 
40-årig plan. Sedan älskar jag logistik och 
det här är ju logistik i världsklass, förklarar 
Haben Weldeamanuel.

Men han har också en personlig relation till 
sjukhusmiljön. 

– När jag var liten blev jag plötsligt sjuk. 
Väl framme på sjukhuset var jag halvt förla-
mad och de la direkt in mig för borrelia som 
spridit sig till nervsystemet. Jag blev kvar i 
tre månader, berättar Haben Weldeamanuel.

– Därför sökte jag mig till Karolinska 
Universitetssjukhuset. Jag ville göra ett jobb 
som betyder något – och jag om någon 
vet hur viktigt det är att allt fungerar på ett 
sjukhus.  

Haben  
Weldeamanuel
Född: 1983.
Gör: AGV-operatör på 
Karolinska Universi-
tetssjukhuset i Solna. 
AGV står för Automated 
Guided Vehicles.
Bakgrund: Har tidigare 
arbetat inom bland annat 
detaljhandeln och på 
Statistiska centralbyrån. 
Arbetar med logistik för 
Coor sedan våren 2017. 
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Konsten 
att göra ett bra

17Smarter Business — Första intrycketAv — Maja-Stina Skarstedt Foto — Gettyimages

Sju sekunder. Så lång tid 
tar det enligt forskare vid 
New York University innan vi 
 bestämt oss för vad vi tycker om 
en person eller ett  företag. 

Det betyder att de första 
 sekunderna när du träffar en 
 affärskontakt är minst lika 
viktiga som mötet efteråt. Men 
hur tar man då kontroll över det 
första intrycket?

Kan jag  
lita på dig?

Vår förmåga att snabbt 
 avgöra om någon är vän 

eller fiende har varit 
avgörande för vår arts 

överlevnad.första 
intryck
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irst impressions last” heter det och 
enligt Henrik Fexeus, mentalist och 
beteendeexpert, stämmer det verkligen. 
Henrik har gett ut en rad böcker om 
praktisk psykologi och påverkan – och 
poängterar vikten av att det blir rätt 
med en gång. 

– Visst kan du försöka förändra ett 
första intryck i efterhand, men det tar 
lång tid och går aldrig att göra till hundra 
procent, säger han. 

Så hur håller vi bäst igång ett samtal 
med en ny affärskontakt? Vad är bra att 
småprata om för den som vill föra me-
ningsfulla samtal och skapa långsiktiga 
relationer? Henrik har ett bra knep.

– Jag brukar säga att det enda du behö-
ver göra är att ställa en fråga som hand-
lar om en av följande tre saker: person-
lighet, motivation eller känslor. Du kan 
till exempel fråga var personen kommer 
ifrån. Säger de då att de är från Granby, 
men att de nyligen flyttat till Stockholm, 
kan du fråga ”hur kändes det”, snarare än 
att berätta att du vet var Granby ligger. 
Du kan också fråga: ”Jag märkte att du 
var extra intresserad av den första punk-
ten vi tog upp i mötet, är det något du är 
engagerad i?” Det är ett perfekt sätt att 
starta en mer personlig relation, kanske 
inte direkt i ett budgetmöte, men gärna 
vid kaffeautomaten efteråt.

Att tilltala den vi möter med namn, är en 
av de detaljer som har stor betydelse  
i ett första möte. 

– Vi älskar att höra vårt eget namn 
eftersom vi är utsvultna på andra män- 
niskors uppmärksamhet. Idag är vi ofta 
upptagna av sociala medier, mejl och 
annat som konkurrerar om vår tid. Kan 
du ge besökaren din fulla uppmärksam-
het – nämna dem vid namn, se dem i 
ögonen, lyssna och ställa följdfrågor – då 
blir intrycket gott och sannolikheten är 
större att de vill träffa dig igen. 

Henriks bästa tips för att minnas 
namnet på någon är att tänka på ett 
attribut kopplat till personen. 

– Ska du till exempel träffa någon som 
heter Malin, kan du se framför dig mal-
vingar från hennes öron, säger Henrik. 
Det kan låta lite väl knasigt, men att 
försöka visualisera ett föremål kopplat 

” FHär är frågorna  
vi ställer oss  

själva när vi möter 
en ny person

1.
Kan jag lita 

på dig?

2. 
Är du en varm person  
med hjärtat på rätta 

stället?

3. 
Är du en kompetent 

person? 
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till namnet fungerar verkligen. Nästa 
gång du träffar personen ser du föremå-
let framför dig, och kan på så sätt enkelt 
komma ihåg vad han eller hon heter. 

Något annat som är viktigt vid ett första 
möte är att du redan innan bestämmer 
dig för vilket intryck du vill ge. 

–  Vi har en förmåga att förenkla och 
sätta etiketter på andra människor, säger 
Henrik. Eftersom en ny person inte vet 
något annat om dig än det beteende de 
ser just då, är det också vad de utgår 
ifrån. Bemöter du till exempel någon ge-
nom att klaga på vädret, då tror han eller 
hon att du är en sådan som ofta klagar – 
även om det kanske inte stämmer. Därför 
är det viktigt att redan innan tänka på 
vilket intryck du vill ge och bestämma 
både samtalsämne, beteende och klädval 
efter det. Innan jag går ut genom dörren 
brukar jag göra ett tankeexperiment och 
föreställa mig att jag kommer stöta på 
någon jag inte träffat på femton år. Då 
vill jag vara klädd och uppföra mig på ett 
sätt som gör mig stolt. 

Henrik Fexeus  
3 bästa tips för 
att ta kontroll 

över första  
intrycket 

1.
Kom ihåg namn

2.
Välj vilken etikett  

du vill ha

3.
Ställ frågor om
– Personlighet
– Motivation 

– Känslor

Angela Ahola är doktor i psykologi. Hen-
nes populära föreläsning ”Would you buy 
yourself?” handlar just om hur svårt det 
kan vara att förändra det första intrycket 
av en person eller ett varumärke.

– Jag skulle säga att det inte ens tar  
sju sekunder, utan bara några milli- 
sekunder innan vi vet om vi ”klickar” med 
en människa eller inte, säger hon. Och det 
finns två avgörande frågor som vi baserar 
det beslutet på. Det första vi frågar oss när 
vi möter någon för första gången är ”Kan 

"Vi älskar att 
höra vårt eget 
namn  eftersom 

vi är  utsvultna på 
 andra människors 
 uppmärksamhet" 

Henrik Fexeus
Född: 1971 
Bakgrund: Fil. kand.  
i praktisk filosofi.
Gör: Mentalist, 
 programledare, före
läsare och författare 
som blivit översatt 
till över 30 språk. 
Skriver om mänskligt 
 beteende, påverkan 
och relationer. 

jag lita på dig?” och det andra ”Är du en 
varm person med hjärtat på rätta stället?” 
Först på tredje plats kommer kompetens 
och förmåga, även i  affärssammanhang.

Vår förmåga att snabbt avgöra om någon 
är vän eller fiende har varit avgörande 
för vår arts överlevnad och ligger djupt 
rotat hos oss även idag. 

– Så fort vi kliver in i en ny miljö, till 
exempel på ett företag, drar vi slutsatser 
om varumärket, säger Angela. Inte bara 
baserat på stämningen, utan också genom 
personen vi möter. Där och då drar vi 
slutsatser om företaget har de egenskaper 
vi söker, trots att vi kanske inte ens pre-
senterats för tjänsten eller produkten än. 

Henrik Fexeus håller med.
– Det första intrycket börjar redan inn-

anför dörren. Och kroppsspråket hos den 
du möter är oerhört viktigt. Det är bra att 
vara lite framåtlutad, både när du hälsar 
och i mötet. Då visar du att du är intresse-
rad, lyssnar och vill hjälpa till. Det är ännu 
ett framgångsrecept för att göra ett riktigt 
bra och pålitligt första intryck. 
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Ät
Enorma mängder  
mat kastas varje  
år. I butiker och 
 restauranger, men 
också hemma och  
på jobbet. Det är  
ett massivt miljö
problem med stora 
konsekvenser. Men 
det går att  förändra 
– matsvinns experten 
Andreas  Jakobsson 
vet hur. 

1970-tal
Det var på 1970talet som 

bäst föremärkningen 
infördes och vi i allt större 
utsträckning slutade att 
lukta och smaka på mat 

för att se om den var 
dålig. Innan dess kastades 

mycket mindre mat  
i Norden.

För ful?
Mycket av vårt svinn sker på 
grund av utseende och form.  
Till exempel går mellan 25 
och 30 procent av den totala 
produktionen av morötter bort, 
enligt Jordbruksverket. 

– Bara för att de är krokiga 
eller har två “ben”. Det känns 
väldigt onödigt, vi behöver inte 
ha fina, raka morötter men det 
har tyvärr blivit som en tävling 
mellan matbutikerna, att ha så 
fina grönsaker som möjligt, 
säger Andreas Jakobsson,  
föreläsare och författare till bok
en Svinnlandet som undersöker 
omfattningen av matsvinnet  
i Sverige. 

”Då skulle många 
miljöproblem  
vara lösta”
FN:s hållbarhetsmål är en 
minskning av matsvinnet med 
50 procent till 2030. Men det 
blir tufft att klara.

– Det pratas mycket om 
mat svinnet, händer mycket och 
folk blir mer medvetna. Men de 
större  livsmedelsföretagen mås
te börja agera mer. Matsvinnet 
kommer nog inte ned till hälften 
2030, men om det skulle lyckas 
vore det otroligt – då skulle 
många miljöproblem vara lösta, 
säger Andreas Jakobsson.

1 095  
ostburgare

I Norden slänger vi i 
snitt 130 kilo mat per person 

och år. Det motsvarar tre 
hela ostburgare per person 

och dag.
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Hållbarhet — Matsvinn



21Hållbarhet — Matsvinn

Så blir ni en 
(kli)matsmartare 
arbetsplats

Bestäm er
– Grundtipset är självklart att inte slänga mat 
överhuvudtaget, säger Andreas Jakobsson.  
Att ta ett aktivt beslut på arbetsplatsen 
kan ändra människors inställning, få upp 
 medvetenheten och göra skillnad bara det.

Inspireras av skolorna
Det finns skolor som är bra förebilder, 
exempelvis i Kiruna där arbetet startade av 
en slump. Elever skrev taskiga saker på mat-
brickorna och för att få bukt med problemet 
tog man bort brickorna. Då minskade även 
matsvinnet – drastiskt. Eleverna lastade inte 
på lika mycket mat och de tog färre servet-
ter. Nu har Kiruna vidareutvecklat sitt arbete 
och har en svinn-våg där eleverna direkt ser 
hur mycket svinn de står för.

Mät och tävla!
På alla arbetsplatser går det att göra mycket 
för att minska matsvinnet. Allt från att äta 
upp all frukt i korgarna, till att jobba för att 
lunchrestaurangerna i närheten minskar sitt 
svinn. 

IKEA gick i mars 2018 ut med att de har 
sparat en miljon måltider på ett år, i sin mat- 
svinnssatsning. Hemligheten? Engagerade 
medarbetare och en enkel teknisk lösning 
som mäter och rapporterar matavfallet. 

– Kan man tävla mot kollegorna med 
stegräknare kan man göra samma sak med 
matsvinnet, säger Andreas Jakobsson.

Så ofattbart  mycket som 
en tredjedel av all mat 

som produceras i världen 
slängs.

1/3
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↓

Andreas 
Jakobsson
Född: 1979.
Gör: Frilansjournalist 
och författare till boken 
 Svinnlandet som under-
söker omfattningen av 
matsvinnet i Sverige och hur 
man  kommer till bukt med 
problemet.
Bakgrund: Upptäckte i 
augusti 2014 hur mycket bra 
mat som kastas i livsmedels-
butikernas containrar och 
soprum och slutade handla. 
Har sedan dess levt på mat 
som andra slängt.

Av — Maja-Stina Skarstedt Foto — Gettyimages och Lena Granfelt
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I prisbelönta författaren Jonas Hassen 
Khemiris skrivarlya råder tystnad och 
stillhet. Inget internet, inga kollegor och 
nedfällda persienner. Men vad har han  
på skrivbordet?

↓
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Vad är  
det här?
Läs om Jonas 
 prylar på nästa 

sida.
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ystnaden. Det är det 
första som slår en i 
författaren Jonas Hassen 
Khemiris skrivarlya.  
I springorna mellan de 
nedfällda persiennerna 
sipprar bara antydningar 
in om vilken årstid som 
råder där ute. Så tyst och 
stilla är det här att man 
nästan får besvär med 
orienteringen – befinner 
vi oss i en hyreslänga i 
södra Stockholm, med 
grannar åt alla håll, på 

en gata full av bilar? Men här har hans 
senaste roman Pappaklausulen tagit 
form, precis som flera av hans tidigare 
böcker, pjäser, filmmanus och artiklar.  
I fullkomlig ensamhet.

– Jag har inte ens internet här, säger 
han, och ni är de första någonsin som 
varit på besök. Jag har märkt att jag 
alltid behövt stillheten att skriva i några 
timmar varje dag. Efter en bra skrivdag 
så är jag en bra pappa efteråt, åtmins-
tone en okej pappa, säger han medan 
blicken flyter iväg någonstans där han 
tycks se sina två förskolebarn. 

Alla som skriver kan vittna om ensam-
heten, att man är själv med det man 
producerar och att först i påföljande 
led – en förläggare, en redaktör, läsarna 
– går man ut i ett socialt liv. Men hur 
man får fram själva orden skiljer sig 
förstås åt. Jonas Hassen Khemiris behov 
av att stänga in sig – han går sällan ens 
ut på lunch – att han brukar ha musik 
på i bakgrunden (vid en stereo ligger 
Nick Drakes Five leaves left, ett cd-ställ 
bågnar av hip hop och r’n’b) och att han 
ofta står upp och jobbar, är det yttre 
skalet. De inre ramarna i hans arbete 
finns tydligt där.

Jonas  
Hassen Khemiri
Född: 27 december 1978 
i Stockholm.
Bor: Stockholm.
Familj: Sambo och två barn.
Gör: En av Sveriges mest upp-
märksammade författare under de 
senaste åren. Har skrivit romaner, 
noveller, essäer och dramatik. 
Tillsammans med Gabriela Pichler 
skrev han manus till kritikerrosade 
långfilmen Amatörer (2018).
Aktuell med: Pappaklausulen 
(Albert Bonniers Förlag).  
En roman som bland annat handlar 
om föräldraskap och om att vara 
när- eller frånvarande som förälder.
Bibliografi: Ett öga rött (2003), 
Montecore (2006), Invasion! 
(2008), Jag ringer mina bröder 
(2012), Allt jag inte minns (2015),  
Pappaklausulen (2018).

T ”Jag har inga regler att  
få ur mig ett visst antal  

sidor per dag eller så och 
jag kan absolut inte sätta 

mig en måndagsmorgon för 
att skriva en förstamening, 

det är ett säkert sätt att  
få skrivkramp” 

språk har Jonas 
Hassen Khemiris 

böcker översatts till 
hittills. 

29
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– Jag har inga regler att få ur mig ett 
visst antal sidor per dag eller så och jag 
kan absolut inte sätta mig en måndags-
morgon för att skriva en förstamening, 
det är ett säkert sätt att få skrivkramp. 
Jag har små knep för att skapa mig illu-
sionen att jag är fri, att det jag skriver 
inte betyder så mycket. Jag kan till och 
med döpa dokumentet till ”skiss”. Sedan 
försöker jag att skriva mig fram till vad 
jag vill säga. Den här gången fanns den 
bara där som ett sidospår, den här inti-
ma berättelsen om fadern som en gång 
försvunnit utomlands, återvänt när han 
nu blivit farfar och konsekvenserna som 
det för med sig för den lilla familjen. Jag 
förstod att där, där vibrerade det.

– Sedan brukar temporaliteten hjälpa 
mig. Pappaklausulen utspelar sig under 
tio dagar, förra boken, Allt jag inte minns, 
under 24 timmar. Montecore under 
ett liv. Det är en inramning som nog 
arbetsmässigt är lika viktig som fiktivt, 
säger han.

Även tematiskt finns en sorts ramar  
i Jonas Hassen Khemiris arbete. Han är 
tydligt intresserad av att borra i familje-
relationer. 

– Och i ekonomi, säger han med 
ett leende. Familj och ekonomi i olika 
förklädnad; hur pengar styr oss, hur 
ekonomiska transaktioner tar sig in i 
mänskliga relationer och smutsar ner.

Han berättar att när det i perioder 
känns motigt att skriva roman ägnar 
han sig åt ett litterärt växelbruk, skriver 
pjäs, film, noveller. För att sedan åter-
komma till huvudbruket. 

– Jag saknar lantbrukarkunskaper 
men jorden mår väl bra av att växla 
grödor, säger han. När jag återvänder till 
romanskrivandet har det fått ny näring.  

Sedan gäller det att hålla koncentratio-
nen uppe under berättelsens båge. Hur 
gör han?

– Jag kan tvivla på mycket, på min 
kreativitet, intelligens, fantasiförmå-
ga – men aldrig på min envishet. Är jag 
något på spåret kan jag jobba sönder mig 
för att förstå vad texten vill mig. Men 
det är bara njutningsfullt, som senast 
med Pappaklausulen. Det går att jämföra 
med när man är ung och läser som mest 
intensivt, att få gå omkring i en virtuell 
värld. Då upphör tiden på ett sätt som 
aldrig annars.

Även tekniskt skiljer sig författares ar-
bete åt. Jonas Hassen Khemiri använder 
inga konstigheter, han skriver i Word, 
han läser alltid hela manuskriptet högt 
när det är klart, för att på så vis höra 
överflödigheter. Sedan finns numera 
också fler än ett medium för verket – 
fysisk bok, digitalt, ljudbok. Vad ser han 
för framtid för boken?

– Historierna kommer att överleva oss 
alla, säger han. Vi har haft en pseudo-
debatt om ljudböcker, vad de är och bör 
vara, men jag tänker inte på formerna. 
Och jag köper inte att ljudboken bättre 
skulle passa ”enkla” böcker. Jag kämpade 
med Ulysses av James Joyce, men hade 
svårt att komma in i boken, då började jag 
lyssna på den med en irländsk, fantastisk 
inläsare – och plötsligt förstod jag. Han 
guidar mig in på ett annat sätt. Så om en 
berättelse får liv inför mina öron istället 
för mina ögon, inte gör det mig något.

Men åter till det solitära arbetet. Att 
vara författare i en tyst lya om dagarna 
utan att vare sig något fysiskt eller digi-
talt knackar på, saknar han inte kollegor?

Jonas Hassen Khemiri är  
alltid själv i skrivarlyan:  
”Ni är de första någonsin  
som varit på besök.”

På Jonas  
skrivbord finns

1: 
En gummiboll.  

Bra att kasta i väggen 
när inga ord kommer. 

2: 
Gil Scott-Herons näst 
näst näst bästa skiva.

3: 
Kommande romanen 

Pappaklausulen i 
manusform, skickat 

från min redaktör Sara 
Arvidsson.

4: 
Siegfried och Roys ti-
ger. En present från en 
vän på releasefesten 

för Montecore. 
5: 

A Number.  
En fin pjäs av  

Caryl Churchill. 
6: 

Romanens formvärld. 
Första teoriboken som 
vidgade mina vyer för 
vad en roman kunde 

vara. 
7: 

Cigarettlåda inköpt på 
Röda Korset. Hade 

mina cigaretter där, tills 
jag slutade röka, nu 

står den där och  
suktar mig.

– En bekant berättade att han just 
fått anställning. Ögonen glittrade, han 
skulle få arbetskamrater, gå ut på after 
work ... Han och jag är ändå ganska lika, 
men det där är det värsta jag kan tänka 
mig. Jag är inte skapt för kollegor. Men 
utanför den här lägenheten gäller annat, 
förutom familjelivet så får jag i bästa fall 
åka ut och ”prata ut” en ny bok. Jag har 
inga problem alls med det, utan ser det 
som en del av jobbet.

– Men apropå ramar så måste jag se 
ett slutdatum. Sedan måste jag tillbaka 
till tystnaden.

Ja. Det är dags att sluta tjata och gå 
härifrån, låta det åter bli tyst här. Så att 
vi får läsa en ny Hassen Khemiri-roman 
snart igen. 

Prisbelönt
Jonas har tilldelats flera 

priser internationellt, bland 
annat norska Heddapriset 

2009 och Augustpriset 
2015. Under 2017 

 nominerades han till det 
prestigefyllda italienska 

Stregapriset.

Mitt skrivbord — Jonas Hassen Khemiri
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Framtidens  
hälsosamma  
arbetsplats
Vi lever i ett stressigt samhälle där  
sjukskrivningarna ökar. Kan hälso
certifierade  kontor vara nyckeln  
till att bygga  välmående hos 
 medarbetarna?
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↓

I USA finns The International 
WELL Building Institute, 
som efter sex års forskning 
och utveckling lanserade sin 
WELL-certifiering 2014 med 
målet att globalt omvandla våra 
byggnader och samhällen på 
sätt som hjälper människor att 
trivas och må bra. 

Fokus är på hur byggnader 
kan förbättra vår komfort, 
få oss att göra bättre val och 

generellt förbättra, inte kompromissa, 
kring vår hälsa och vårt välbefinnande.

Några som nappade på den nya hälsocer-
tifieringen var fastighetsbolaget 
Castellum som med kontor från Sunds-
vall i norr till Köpenhamn i söder har 
cirka 6 200 kunder i sina lokaler.

– Vi hade redan miljöcertifierade 
lokaler sedan drygt tio år och har skaffat 
mycket kunskaper inom området. Det 
vi själva upptäckte när vi hade byggt det 
bästa miljöklassade kontoret i Stock-
holm var att det ändå saknade något, 
säger Filip Elland, hållbarhetschef på 
Castellum, och fortsätter:

– Huset i sig var väldigt fint, men 
värdena som styrs av miljöcertifieringen 
sitter bara i de hårda bitarna, som bra 
materialval och rätt fönster. Upplevel-
sen, som egentligen är den starkaste 
faktorn till hälsosamma kontor, finns 
inte med i miljöcertifieringen. 

Det var då de kom i kontakt med WELL. 
Här tittar man på andra värden i 
lokalerna – olika funktioner som inte 
bara omfattar byggnadernas konstruk-
tion och verksamhet utan också hur de 
påverkar mänskliga beteenden relate-
rade till hälsa och välbefinnande såsom 
luft, grönska inomhus och möjlighet till 
motion. 

Castellum lockades av certifieringen 
– mycket för att fakta och siffror pekar 
mot att de faktiskt måste göra det, 
enligt Filip Elland:

– Vi spenderar 90 procent av vår tid 
inomhus och till cirka 60 procent påver-
kas vår hälsa och vårt välbefinnande av 
den fysiska och sociala miljön. I Sverige 
har vi problem med sjukskrivningar 
och stressrelaterade sjukdomar. Något 
gör vi i näringslivet fel, och då kan man 
fundera på orsakerna.

Vad är WELL?
En ny internationell certifiering 
som är baserad på medicinsk 
och vetenskaplig forskning.  

Systemet utvärderar byggna-
der utifrån en rad parametrar 

inom åtta olika områden.

Luft
Åtgärder som minimerar luft-

föroreningar inomhus.

Vatten
WELL främjar hög kvalitet och 

ökad tillgång på vatten.

Näring
Minimerar ohälsosam mat 
och uppmuntrar till bättre 

matkultur.

Ljus
Satsar på belysning som 

bland annat gör medarbetare 
mer alerta.

Hälsa
Åtgärder som uppmuntrar till 

vardagsmotion.

Komfort
Handlingar som skapar 

distraktionsfria och bekväma 
inomhusmiljöer.

Sinne
Optimerar kognitiv och käns-
lomässig hälsa genom design 

och teknologi.

Innovation
Åtgärder som uppmuntrar 

till fortsatta innovationer för 
välmående och hälsa.

Castellum ser en efterfrågan på ett 
hälsoperspektiv på byggnader och 
arbetsplatser från sina kunder. Därför 
bestämde de sig 2016 för att satsa på 
en av Nordens första hälsocertifierade 
byggnader. Sommaren 2017 togs första 
spadtaget i Hyllie i Malmö och allt ska 
stå klart våren 2019.

– Det var också viktigt ur en 
 konkurrensaspekt. Alla andra fastig-
hetsägare vill ha miljöcertifiering på 
högsta nivå. Vi också, men vad skulle 
skilja vårt hus mot grannens? Vi kopp-
lade ihop alla trådar och kände: Det här! 
Vi valde att köra på det här verktyget och 
har sett ett jättestort intresse från nä-
ringslivet. Vi har redan tecknat över 70 
procent av ytan eftersom vi hade något 
som skiljde ut oss – kunderna 
valde oss istället för grannen.

Så stor andel av vår tid 
tillbringar vi inomhus

Så stor andel av vår hälsa och 
vårt välbefinnande påverkas 
av den fysiska och sociala 

miljön.

90 %

60 %

”Vi spenderar 
 oerhört  mycket 
pengar på med 
arbetare i form av 
 löner. Bör vi inte 
få dem att må bra 
också?” säger Filip  
Elland, hållbarhets
chef på Castellum 
som nu bygger en 
fastighet i  Malmö  
som hälsocerti
fieras.
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I Castellums fall har man bland annat 
skapat olika typer av arbetsmöjligheter – 
även utomhus på taket där anställda kan 
plugga in sin dator och ha en ergono-
misk arbetsplats. På bottenplan serveras 
bara hälsosam mat och huset tillämpar 
också urban farming med odlingar på 
taket. Där ska man även kunna träna, 
liksom på innergården eller inomhus. 
På bottenplan ska kunderna kunna jobba 
i ett landskap med olika företag - en del 
platser är tänkta att upplåtas till perso-
ner som inte har anställning. Hissar ska 
“gömmas” för att uppmuntra till trap-
por. Man utvärderar också möjligheten 
att belysningen har dygnsstyrning med 
olika färgsättning vid olika tider. Bland 
annat – för det finns mycket att göra. 

Även Skanska är med i matchen. I deras 
projekt Epic i Malmö erbjuder de en häl-
sosam kontorsfastighet som är precerti-
fierad enligt WELL, med planerad inflytt 
hösten 2019.

Enligt Skanska ska Epic utformas med 
människors hälsa och välmående i fokus 
där det hälsosamma valet ska vara det 

”När jag gick läkar
utbildningen var det 

mycket fokus på  fysiska 
faktorer. Nu är det 

 intressant hur byggnader 
utformas med psykiskt 

 välmående i fokus”

Vad tror forskare då? Kommer hälso-
certifieringar ge oss mer välmående 
medarbetare? 

Walter Osika är stressforskare vid 
Karolinska Institutet och tycker att 
det är väldigt spännande att arbetet 
har kommit så långt med denna typ av 
arbetsplatser.

– När jag gick läkarutbildningen var 
det mycket fokus på fysiska faktorer, 
som mögel, asbest och radon. Nu är det 
intressant hur byggnader och arkitektur 
utformas med psykiskt välmående och 
återhämtning i fokus – väldigt viktiga 
bitar att lyfta i vårt stressade samhälle.

Vad skulle du som forskare vilja skicka 
med vid utveckling av hälsosamma arbets-
platser? 

– Jag deltar bland annat som forskare 
i ett Vinnova-finansierat projekt där vi 
studerar en typ av kollektivt och yteffek-
tivt boende, Tech Farm, Nordens första 
co-living, förklarar Walter Osika.

Här delar 55 entreprenörer på ett ge-
mensamt boende i centrala Stockholm.

– Där studerar vi bland annat sociala 
interaktioner. Vi tittar på vad som krävs 
för att man ska trivas, vilka regler som 
ska gälla och om det även finns möjlig-
het till återhämtning. Och det kan vara 
intressant att skicka med: Vad stärker 
respektive underminerar pro-socialt be-
teende? Vad gör det lättare att jobba och 
vad förhindrar det? När man skapar nya 
kontor för framtiden gäller det också 
att göra en noga analys av vilken typ av 
arbete som ska utföras var och när – hur 
arbetet organiseras och vilka moment 
som kräver fysisk närvaro på en arbets-
plats respektive när man till exempel 
kan jobba hemifrån. Det är minst lika 
viktigt som hur den fysiska miljön ser 
ut, säger Walter Osika. 

Bo på jobbet? På Tech Farm delar 55 entreprenörer  
på boende och arbetsyta. Förutom arbetsytor ryms 
bland annat gym, konstateljé och meditations och 
yogarum i fyravåningshuset.

Coliving
En plats där människor 
bor tillsammans för att 

mer effektivt kunna dela 
resurser och sam tidigt få 
ett stimulerande socialt 

utbyte.  

Foto — Tech Farm K9

Walter Osika är 
stressforskare 
vid Karolinska 
Institutet och 
ser stora fördelar 
med arbets
platser som 
hälsocertifieras.

självklara. Exempelvis ska trappan vara 
inbjudande och väl synlig och de fokuse-
rar på dagsljus och grönska inomhus. På 
entréplan finns cykelhotell, duschar och 
omklädningsrum med handduksservice. 

– Vi har även registrerat vårt eget 
regionkontor Klipporna i Hyllie för en 
WELL-certifiering. Vi ser det som ett 
nästa steg i vårt arbete med att erbju-
da den bästa arbetsplatsen till våra 
medarbetare. Det blir ett sätt att lyfta 
frågorna kring hälsa och välmående för 
personalen till nästa nivå och få ett mer 
strukturerat arbetssätt kring dessa frå-
gor, berättar Sofia Ekerlund, marknads-
ansvarig hos Skanska.
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Jakten på det 
svarta guldet

De som arbetar på Nordsjöns oljeborr plattformar 
tar helikopter till jobbet och lever 18 veckor om 
året i ett eget litet  universum utanför Norges kust. 
Bente Fonnes är en av dem. 

Udda arbetsplatser — Oljeborrplattform

är det blåser full orkan blir vågorna 
20 meter höga, det skakar i riggen och 
fönstren täcks av skum. Det är då det 
känns att man är på en något udda 
arbetsplats. Annars är det mest de 
återkommande livbåtsövningarna som 
skiljer arbetet på oljeborrplattformen 
Statfjord C från ett jobb på land.

Statfjord C har producerat olja sedan 
1984. Plattformen ägs av Equinor, 
tidigare Statoil, och bemanningen 
varierar från knappt 100 till som flest 
532 personer. En av dem är Coor-medar-
betaren Bente Fonnes, som arbetar med 
städningen av hytter, kontor, 
matsal och gemensamhets-
utrymmen samt i tvätteriet 
ombord på Statfjord C. ↓

Bente Fonnes gick 
ombord för 37 år sedan 
– och har aldrig ångrat 
beslutet.
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– Förutom vi Coor-medarbetare, som 
sköter servicen ombord, finns bland 
annat borrare, mekaniker, målare, en 
driftsavdelning och en logistikavdelning 
samt plattformschefen, berättar Bente 
Fonnes.

De ombordanställda arbetar två veckor 
och är sedan lediga fyra. De flesta jobbar 
dagskift 7–19, men ett 40-tal man inom 
framför allt drift, borrning och logistik 
arbetar nattskift 19-07 och några i servi-
cepersonalen tar det tidiga morgon- 
skiftet 5–17.

Bente Fonnes gick ombord redan som 
18-åring och lovprisar kamratskapet på 
plattformen. Hon säger sig aldrig ha 
tråkigt.

− På fritiden finns det massor att 
göra. Vi har ett fint och välutrustat gym 
ombord och det finns möjlighet att 
utöva olika hobbys som fiske, stickning, 
läderslöjd och tillverkning av knivar.

Bente Fonnes har aldrig råkat ut 
för någon större dramatisk händelse 
ombord på någon av de oljeriggar hon 
arbetat på. Dock var hon för några år 
sedan med om en obehaglig incident 
med helikoptern.

− Det uppstod oljeläckage i helikop-
terns rotor när vi var på hemväg. Vi fick 
gå ner på en fotbollsplan och invänta en 
annan helikopter som hämtade upp oss.

Säkerheten spelar en stor och viktig roll 
ombord på oljeborrplattformen. Det 
hålls regelbundna möten om hälsa, 
miljö och säkerhet där man bland annat 
uppmärksammar incidenter på den 
egna och andra plattformar och drar 
lärdom av dem. Avvikelserapportering 
är därför en mycket viktig del av arbetet.

Två gånger i månaden hålls strukture-
rade evakueringsövningar, men det före-
kommer även oannonserade övningar. 

– Larmet kan gå mitt i natten. Då får 
man ta på överlevnadsdräkten och gå 
till livbåten. I alla utrymmen finns det 
också flyktmasker att ta på i händelse av 
rökutveckling eller brand, berättar Bente 
Fonnes.

Vart fjärde år tränar man på att ta  
sig ut ur en helikopter som hamnat  
i vattnet.

– Det sker i en simulator i en bassäng. 
Övningen är inte obligatorisk så länge 
man inte ska arbeta utomlands. Men 
den är bra att göra och blir en del av din 
vardag. Vissa vattenövningar måste alla 
delta i, bland annat sådana som har med 
överlevnadsdräkten att göra.

meter djupt är vattnet runt 
Statfjord C. Oljan finns mellan 

2 500 och 3 000 meter under 
havsbotten. 

gånger per månad är det 
 livbåtsövningar ombord.

meter är plattformens 
höjd.

145

2

290

Yogadags på 
helikopterplattan.

Säkerheten är central på 
plattformen – ombord 
finns 9 livbåtar.
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”Larmet kan gå mitt  
i natten. Då får man ta 
på överlevnadsdräkten 

och gå till livbåten”

Under de 37 år Bente Fonnes arbetat 
ombord har mycket utvecklats.

– Jag kan inte så mycket om utveck-
lingen vad gäller borrningen, men det 
är klart att det sker revolutionerande 
utveckling inom de flesta teknikområ-
den. Men det har hänt mycket på mitt 
område också. Städutrustningen är ex-
empelvis mycket enklare och effektivare 
idag och spar våra händer och kroppar.

För Bente Fonnes del har livet på 
riggarna gett mer än bara ett trivsamt 
jobb med gott kamratskap. Hon har även 
träffat sin man ombord.

− Det är vanligt, många här träffar 
sin partner på jobbet. Och företagen 
brukar vara tillmötesgående så att vi kan 
synkronisera våra skift och vara lediga 
samtidigt, berättar hon.

Det gör att Bente Fonnes och hennes 
man kan tillbringa mycket tid till-
sammans, både hemma i Stavanger, 
i fritidshuset på närbelägna Mosterøy 
och i huset i Thailand.

− Som anställd på en oljeborrplatt-
form har man bra betalt. Men det är 
klart att det går åt mer pengar när man 
är ledig så långa perioder. Det gäller att 
hushålla, säger Bente Fonnes. 

532 personer
Så många är det som 
mest ombord på Stat-
fjord C i  samband med 

underhålls arbeten. Detta 
sker tre veckor om året 
och då stoppas all borr-

ning och produktion. 

+
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På Coor brinner vi för service: vi driftar 
våra kunders fastigheter, vi lagar mat, vi
städar, vi välkomnar gäster, vi levererar 
post och sköter alla andra hundratals 
tjänster som krävs för att arbetsplatser, 
industrier och fastigheter ska fungera  
på bästa sätt.

32 Coor — Vårt erbjudande Illustration — Tomas Lindell Foto — Karl Nordlund

Fastighet
Coor kan fastighetsservice  
– vi förvaltar cirka 15 miljoner 
kvadratmeter fastigheter runt om 
i Norden. Coor är en professionell 
samarbetspartner som alltid ser till 
att hitta en bra mix av felavhjälpan-
de och planerat underhåll över tid, 
med målsättningen att optimera 
fastighetens kostnad över hela 
dess livscykel.

Framtidens 
 lösningar
Coor erbjuder framtidens service-
lösningar redan idag. Under Smart 
Solutions™ finns en rad lösningar 
baserade på den senaste tekno-
login, som underlättar vardagen 
för dig och dina medarbetare. Två 
exempel är vår dammsugarrobot 
Jim som snabbt städar stora ytor 
och våra drönare som kontrollerar 
säkerheten på dina tak.

Spindeln i nätet
När du jobbar med oss får du en kontaktperson, 
en kontraktschef, som samordnar alla service-
tjänster. Du och kontraktschefen följer regel-
bundet upp leveransen och han eller hon bidrar 
med förslag på lösningar och innovationer som 
gör arbetet bättre och mer effektivt.
 

Konferensservice
Möten är en viktig del av arbetslivet.  
I vår konferensverksamhet ingår både 
Coors egna konferensanläggningar 
och inhouse-service hos befintliga 
kunder. Vi ser till att du får en bra 
upplevelse under hela ditt möte 
och hjälper gärna till med specifika 
önskemål.

Lokalvård
Vi brukar betona att vår styrka är att vi kombinerar 
den stora lokalvårdsleverantörens professionalism 
med den lokala aktörens engagemang. Coor har de 
resurser, de metoder och den kompetens som krävs 
för att utföra många olika typer av städuppdrag; från 
kontorsstädning till mer avancerad lokalvård som 
rengöring av sjukhusmiljöer och renrum. 

Komplexa  
leveranser

Kärnan i Coors verksamhet sedan  
start är komplexa,  integrerade tjänste-

leveranser. Vi erbjuder lösningar  
där vi tar ett helhetsgrepp kring  

all  facility management 
(så kallade IFM-leveranser).

Allt fungerar 
med Coor
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Förenkla  
din arbetsdag
Genom appen My Workplace vill 
vi på Coor förenkla vardagen för 
de hundratusentals människor 
som arbetar på våra kunders 
arbetsplatser. 
  Appen innehåller många av de 
funktioner som du och dina med-
arbetare behöver under en dag; 
hitta och boka lediga mötesrum, 
beställa catering från någon av 
de lokala restaurangerna och ta 
del av aktuella nyheter från din 
arbetsplats direkt i telefonen. Via 
appen kan du även, enkelt och 
smidigt, göra en felanmälan eller 
ge feedback.

Visst kan  
service vara smart
Vår styrka, och det som skiljer oss 
från våra konkurrenter, är att vi 
ständigt utvecklar våra tjänster så 
att de anpassas till våra kunders 
skiftande behov. Det kan handla 
om att göra om rutinerna för när 
maskiner ska servas för att öka 
produktionskapaciteten. Eller att 
skapa ett nytt system för tvätt-
hanteringen på ett sjukhus för 
att kunna ge bättre vård. Eller att 
lägga om posthanteringsrutinerna 
på ett sätt som bättre passar 
kontorspersonalen.

Utemiljö 
Utemiljön är det första som 
möter dina medarbetare och 
kunder. Coor ser till att buskar, 
gräsmattor och planteringar 
alltid är i toppskick. På vintern 
plogar vi och underhåller 
vägar och parkeringar. Allt för 
en fin och säker utemiljö.

Mat & dryck
Välkommen till någon av våra många FOOD by Coor 
restauranger runt om i Norden! Kärnan i vårt koncept är 
lokal anpassning – våra restaurangchefer skräddarsyr 
sin meny efter lokala råvaror och önskemål. Hållbarhet 
är en annan viktig fråga för FOOD by Coor, vi arbetar 
exempelvis aktivt med att minska matsvinnet från våra 
restauranger.

Kontorsservice
Vi skapar en arbetsplats där du, dina 
medarbetare och dina kunder trivs. Det 
innebär bland annat ett bra mottagande 
i receptionen, gott kaffe, smidig post-  
och godshantering, någon som ser till att 
kopiatorn fungerar, att kontorsmaterialet är 
påfyllt och att glödlamporna är bytta. Små, 
men avgörande detaljer för en fungerade 
arbetsplats.

Säkerhet
Vi har lång erfarenhet av säker-
hetslösningar för verksamheter 
med högt ställda säkerhetskrav. 
Bevakning, säkerhetsteknik, 
tillträdesskydd och brandskydd är 
exempel på några av våra tjänster.  
Coor kombinerar ett stort kunnande 
inom säkerhetsområdet med god 
service – vi brukar kalla det Service 
med säkerhet.
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Vi kan din bransch
Coor sköter servicen på arbetsplatser, industrier och 
offentliga miljöer runt om i Norden. Våra kunder verkar 
inom en rad olika branscher som industri, olja och  
gas, vård, fastighet, logistik, läkemedelsindustri  
och detaljhandel. 

34 Coor — Vårt erbjudande

Med passion 
för service
Coor är en av Nordens ledande leverantörer  
av facility management (FM) med marknadens  
bredaste  tjänsteutbud. Vi har specialistkompetens 
inom över hundra servicetjänster som vi anpassar  
till just dina behov.

Här finns vi
Majoriteten av Coors 

 verksamhet finns i  Sverige, 
Norge, Danmark och Finland, 

men som en del av vårt 
 erbjudande har vi också följt 

med våra kunder till andra 
delar av Europa. 

Coor
Knarrarnäsgatan 7
SE-164 99 Kista

010- 559 50 00
info@coor.com

www.coor.se

Foto — Karl Nordlund
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Vad du får
Stärkt konkurrenskraft
Genom att överlåta tjänster till 
en specialist frigörs tid och 
resurser som du kan använda för 
att utveckla din kärnverksamhet 
och stärka din konkurrenskraft.
 
Ökad flexibilitet
Vi utformar servicen på ett  
flexibelt och skalbart sätt så  
att den enkelt kan anpassas  
till dina framtida behov.
 
Enkelhet och överblick
Coor ger dig kontinuerlig 
uppföljning så att du enkelt kan 
överblicka serviceleveransen 
och fokusera på de strategiska 
besluten.
 
Kostnadsbesparingar
Coor kan garantera kostnadsef
fektiva lösningar. Våra investe
ringar i system och processer 
ger effektiva lösningar, och våra 
stora volymer ger skalfördelar 
som varje enskild kund kan ha 
nytta av.
 
En kontaktperson
Oavsett hur många tjänster du 
köper från oss, får du en kon
taktperson som samordnar och 
håller i alla servicetjänster.

Vi garanterar
Ständig utveckling
Coor genomsyras av stark 
innovationskultur, och vi föreslår 
proaktivt förbättringar inom de 
områden som är viktiga för dig 
som kund. Vi arbetar systema
tiskt med produktutveckling, 
vilket innebär att vi redan idag 
kan erbjuda morgondagens 
lösningar.
 
En genuin servicekultur
Inom Coor finns en stark service
kultur och alla medarbetare 
erbjuds regelbunden kompe
tensutveckling.
 
Specialistkunskap och 
erfarenhet
Inom Coor finns spetskom
petens inom de flesta större 
tjänsteområden. Genom oss får 
du tillgång till marknadsledande 
expertis.
 
Långsiktig hållbarhet, 
 arbetsmiljö och säkerhet
Att vår verksamhet bedrivs sä
kert, hållbart och etiskt är cen
tralt för oss på Coor. Miljömässig 
hållbarhet för oss innebär att 
värna om miljön genom att aktivt 
försöka reducera den egna och 
kundernas miljöpåverkan samt 
optimera resursutnyttjandet. 
Som första servicebolag i värl
den har vi på Coor kopplat ett 
samlat grepp kring miljöfrågorna 
genom miljömärkningen Coor 
Green Services, som omfattar 
hela serviceleveransen.

Helhetsansvar  
för leveransen
På Coor skräddarsyr vi våra lösningar efter 
ditt unika behov. Vi har Nordens största 
erfarenhet av komplexa FMleveranser och 
har de senaste 20 åren hjälpt många före
tag till bättre service och bättre arbetsmiljö 
för sina medarbetare. Coor tar helhetsan
svar för FMleveransen oavsett storlek eller 
tjänstebehov. Som kund får du en motpart 
hos oss med ansvar för både personal och 
kundnöjdhet. Korta beslutsvägar, flexibla 
affärsmodeller och medarbetare som gör 
det där lilla extra för att ge dig bästa möjliga 
service gör våra kunder till marknadens 
mest nöjda. 

Strategisk rådgivning
Medarbetarna är företagets viktigaste 
tillgång och därför behövs produktiva, 
moderna, hållbara och trivsamma arbets
platser. Vårt koncept för kontor, Smart 
Office, syftar till att hjälpa våra kunder att 
skapa mer effektiva och långsiktigt hållbara 
arbetsplatser. Inom Coor Advisory Services 
(CAS) har vi samlat våra experter på arbets
platsutveckling och de hjälper ditt företag 
att skapa framtidens arbetsplats. 

Coor — Vårt erbjudande
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Ofta helt centralt, men också utskällt.  
Vår hatkärlek till kaffet på jobbet kan  
ha en psykologisk förklaring.

B
efolkningen i Norden 
hör till dem som 
dricker allra mest 
kaffe i världen. Allra 
högst upp på listan 
finns Finland, med 
10 kilo kaffebönor 
per person och år. 

Inte konstigt att kaffekopparna hopar sig 
på våra skrivbord under dagen… 

Men trots vårt beroende är jobbets 
kaffemaskin en ständig källa till miss-
nöje. Enligt psykologen Oskar Henrikson 
handlar det dock inte så mycket om 
själva kaffet. Snarare om att vi tar till 
klagandet när vi vill få en bättre kontakt 
med våra kollegor och få deras gillan-
de. Kaffemaskinen är en mötesplats 
och blir ett lätt offer. Åsikterna är ofta 

”Kaffe bidrar till  
naturliga möten  

mellan människor”

När Svante Hampf grundade 
 Helsingforsbaserade Kaffa Roastery 
kunde han inte mycket om kaffe. 
Idag är han expert på området.

Kontorets
svarta mittpunkt

Kaffeexpertens 
tre bästa tips för 
att brygga riktigt 

bra kaffe på  
kontoret

 1:  
Köp en 

kaffekvarn och mal 
ditt kaffe själv. Det 

finns även espresso- 
och filtermaskiner 
som mal ditt kaffe 

automatiskt, en kopp 
åt gången. 

 
2:  

Rengör kaffe-
maskinen med jämna 
mellanrum. Förutom 
bättre smak har en 
ren maskin även 
längre livslängd.

 
3:  

Även känslor påverkar 
kaffeupplevelsen! 
Därför är det viktigt 

hur du inreder 
kaffehörnan. Varför 

inte brygga ett single 
estate-kaffe, där alla 
bönor kommer från 
samma odling, och 
sätta upp en bild på 

gården som produce-
rar det?

starka: Kaffet är för starkt, beskt eller 
svagt, maskinen är för långsam eller för 
svårhanterad.

Lösningen? Ja, kanske finns den på det 
lokala kafferosteriet Kaffa Roastery  
i Finland. Där tycker man att vi borde 
brygga kaffet tillsammans, även på 
jobbet.

– Vi i Finland dricker mest kaffe 
i världen, men ofta är det av ganska 
usel kvalitet. Det vill vi ändra på, säger 
Svante Hampf som är grundare av Kaffa 
Roastery.

– Med bättre kaffe kan kaffehörnan 
på kontoret bli en plats där nya idéer 
skapas, och en naturlig samlingsplats 
som bidrar till spontana möten mellan 
människor, förklarar Svante Hampf.

På Kaffa Roastery ställs höga krav 
på hur kaffet produceras och tas om 
hand. Bland annat finns ett så kallat 
”handshake-program” där företaget 
regelbundet träffar alla producenter 
som rosteriet köper kaffe från. Det 
garanterar att allt kaffe är hållbart – på 
kaffeodlingarna tas hänsyn till både 
natur och arbetare. 

Och Kaffa Roastery är inte ensam – allt 
fler lokala kafferosterier syns på mark-
naden idag. Dagens kaffeälskare ställer 
högre krav på etisk och ansvarsfull pro-
duktion, och transparens och öppenhet 
gentemot konsumenterna är avgörande 
för framgång. 
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Mer forskningstid 
med One FM

Danska Novozymes har  innovation 
i sitt dna och väljer inga  trötta 
 standardlösningar. Istället 
går  vägen till utveckling för 
 Novozymes facility management 
(FM) via ett unikt partnerskap 
med möjligheter som över tid 
kan  räknas hem som vinst för 
 företaget.

↓Som Facility Manager på 
  Novozymes är det bland 
annat René Jacobsens 
uppgift att se till att inom-
husklimatet är perfekt för 
företagets forskare.
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sam nämnare – enzymer. I naturen 
förekommer enzymer i svampar, var och 
en med unika egenskaper för att driva 
olika kemiska processer. I en industriell 
användning kan samma ämnen, rå på 
tuffa fläckar som svett och blod, och 
den encelliga jästsvampen är en förut-
sättning för att brygga öl, för att bara 
nämna några exempel. 

Med kunder bland världens största 
företag är Novozymes produkter inte en-
bart viktiga för god hygien. Idag handlar 
enzymer minst lika mycket om hållbar-
het, där företagets forskare utvecklar 
lösningar som till exempel innebär ren 
tvätt vid lägre temperaturer. Något som 
kan resultera i energieffektiva lösning-
ar i en värld där tvättmaskinerna bara 
inom EU står för sex procent av hushål-
lens elförbrukning. Enzymer kan också 
minska behovet av produkter från palm-
oljeodlingar och petrokemi industrin. 
Inte undra på att René Jacobsen är stolt 
över sin arbetsgivare. 

– När jag träffar nya människor 
känner inte alla till företaget, men alla 
känner till våra produkter och tycker att 
det är intressant att höra om hur våra 
forskare reser runt världen och letar 
efter plantor med speciella egenskaper 
anpassade till den miljö som de lever i. 

För att utveckla ”Hard FM” med fokus 
på framtiden har René Jacobsen valt 
en annan lösning än den traditionella 
kund-leverantör-relationen. 

– För mig är den stora utmaningen 
att hela tiden driva utveckling. Därför är 
vårt samarbete med Coor utformat som 
ett likvärdigt partnerskap. Jag vill inte 
riskera att saker glöms och göms för att 
något blivit fel och som partners har vi 
en dialog som bygger på tillit och trans-
parens. Vi kan med stort förtroende 
lyfta alla frågor och tillsammans komma 
fram till kloka lösningar och relationen 
blir bara starkare. 

Redan under det första året har partner-
skapet resulterat i ett par genomgripande 
förändringar. Bland annat en ny matris-
organisation för service och underhåll. 

– Tidigare var våra elektriker, snickare 
och VVS-medarbetare indelade i respek-
tive yrkesgrupp. Men för organisationen 

ovozymes motto 
är ”Rethink 
tomorrow” och 
det omfattar 
också vår ”Hard 
FM” (facility 
management). 
Många organi-
sationer tittar 
på ”Hard FM” 
som ett sätt 

att sänka sina kostnader, men för oss 
handlar det om att med framsynt teknik 
och planering tillföra värden som kan 
räknas hem i ökad vinst för företaget. 
Som perfekt inomhusklimat och mer 
laboratorietid för våra forskare, säger 
René Jacobsen, Facility Manager, EMEA 
& Global Security Officer på biotech-
företaget Novozymes. 

Osynliga för blotta ögat är Novozymes 
produkter en viktig del av vår vardag-
liga livskvalitet. Den rena, fläckfria 
tvätten, osten på frukostmackan och 
helgens skummande öl har en gemen-

För ett bioinnovationsföretag är forskningen central. Snart öppnar 
Novozymes därför en R&D-anläggning på 30 000 kvadratmeter i 
Danmark.

Novozymes  
i korthet
Världsledande inom 
bioinnovation. 
Grundades 2000 
men företaget har 
i en tidigare form 
framställt enzymer 
sedan 1941. Med 
huvudkontoret i 
Köpenhamnsföror-
ten Bagsvaerd har 
företaget tillverk-
ning i Argentina, 
Brasilien, Danmark, 
Indien, Kanada, 
Kina och USA samt 
dotterbolag och för-
säljningskontor i 30 
länder. Novozymes 
är listat på Nasdaq 
Köpenhamn. 
Källa: Novozymes
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Så mycket kunde Novozymes 
kunder minska sina  CO2-utsläpp 

under förra året tack vare 
 företagets produkter. Målet till 

2020 är 100 miljoner ton.

Källa: Novozymes

76 
miljoner  

ton

var det ett återkommande problem att 
behöva ringa ett antal samtal innan man 
fick tag på rätt hantverkare. Istället har 
vi nu ”building maintenance coordina-
tors” som en sammanhållande kontakt-
punkt för alla service- och underhålls-
frågor. Det handlar om att få rätt hjälp, 
men också vid rätt tillfälle och på rätt 
sätt, säger René Jacobsen och fortsätter: 

– Vi arbetar i flera olika miljöer, där till 
exempel laboratorierna är tillgängliga 
bara med speciella skyddskläder och vid 
speciella tider. Därför har vi också infört 
ett eftermiddagsskift för underhållsper-
sonalen. Resultatet är att vi nu kan max-
imera arbetstiden för forskarna och det 
tillför stora värden till verksamheten. 

Tillsammans med Coor kartlägger  
Novozymes också möjligheterna med 
förebyggande underhåll med hjälp av 
machine learning och artificiell intelli-

”För mig är den stora  
utmaningen att hela tiden 

driva utveckling” 

René Jacobsen
Titel: Facility Manager,  
EMEA & Global Security Officer  
på biotechföretaget Novozymes.
Ålder: 50 år.
Familj: Fästmö med tonårsdotter.
Bor: Hus i Solrød Strand.
Intressen: ”Jag är pilot och flyger 
ett enmotorigt plan. Nu närmast 
ska jag till Kroatien och flyga, och 
tidigare har jag utforskat Frankrike 
på samma sätt.”
Inspiration: ”Jag är aldrig nöjd 
utan letar alltid efter möjligheter 
till förbättring och utveckling. Den 
utmaningen är min inspiration.”

gens. Med data från befintliga styrsystem, 
till exempel om tryckfall och ökad energi-
förbrukning, utvecklas diagnostiken steg 
för steg med målet att helt kunna före-
bygga produktionsstörningar. 

Minskad energiförbrukning står även 
högt på agendan hos Novozymes. Här har 
partnerskapet med Coor också gett resultat. 

– Vi har inlett ett projekt för energi-
besparingar som bland annat visat att 
vi tidigare fått felaktig information om 
olika installationer. Till exempel visade 

det sig att fläktarna i restaurangdelen 
gick dygnet runt trots att lokalerna bara 
används på dagtid. 

I projektet har man gått igenom syste-
men i fyra byggnader och det har hittills 
resulterat i besparingar på 612 000 kWh/
år el och 868 000 kWh/år värme. Det är 
en besparing som motsvarar årsför-
brukningen av energi för uppvärm-
ning, hushållsel och varmvatten för 60 
genomsnittsvillor i Norden. 

Framöver ska Novozymes öppna en ny 
R&D-avdelning på 30 000 m� i danska 
Lyngby. René Jacobsen har med andra 
ord fullt upp men han känner sig full av 
tillförsikt.

– Partnerskapet med Coor har varit 
utvecklande för båda företagen. Med 
stor öppenhet och gott ledarskap i båda 
organisationerna lyfter vi ”Hard FM”  
till nya nivåer. 

Hard FM
Hard FM omfattar alla de tjänster 

som utförs under förvaltningsfasen 
för att en byggnad ska vara så 
kostnadseffektiv, hållbar, säker 
och funktionell som möjligt och 
samtidigt behålla sitt värde över 

tid. Här inkluderas drift, underhåll 
och energioptimering av såväl 

byggnadstekniska installationer 
(exempelvis värme, elektricitet och 

ventilation) som byggnadsdelar 
(exempelvis tak, fasader och 

entréer).

+



När Vasakronan 2013 skulle flytta 
sitt huvudkontor i Stockholm 
blev det tydligt att man inte bara 
ville ha nya lokaler – man ville 
utveckla hela sitt arbetssätt. 

– Vi ville ha ett kontor som 
tydligt speglar vår företagskultur. En viktig del 
var att det också ska vara en inspiration för 
andra, säger Britt Lindqvist, utvecklingschef.

Resultatet är en färgglad och öppen miljö 
helt utan fasta platser. Inspirationen? En 
italiensk 1500-talsstad. Runt piazzan mitt i 
staden är det mest liv och rörelse. Genom 
naturliga stråk kommer man till stadens 
utkanter och finner lugn och ro.

Framtidens mötesrum
– ett cirkustält?

– Det finns växthus, pergola, huvudgator, 
färger från trafiken – och ett cirkustält då. 
Tältet gör att vi bygger en rumskänsla i 
rummet, utan att man måste bygga väggar, 
tak och dörr. En mötesplats kan gestaltas 
på många sätt, inte bara som ett traditionellt 
mötesrum, berättar Britt Lindqvist. 

Just att uppmuntra till spontana möten har 
varit centralt i utformningen. 

– Vi vill att kontoret ska gynna samverkan 
mellan kollegor, konsulter, leverantörer och 
andra kontakter. Det ska vara en kreativ och 
modig plats som speglar en hållbarhetstanke – 
både när det gäller miljö och människor. 

Men även om den fysiska miljön spelar en 
stor roll när det kommer till människors bete-
enden och välmående, får man inte glömma 
att det bara är en pusselbit i helheten. 

– Förutom kontorsmiljön är andra viktiga 
delar tekniken, IT, ledarskapet och med-
arbetarskapet. Alla dessa delar behöver 
samspela med varandra på ett harmoniskt 
sätt för att kontoret och arbetssättet ska bli 
framgångsrikt, avslutar Britt Lindqvist.

På fastighetsbolaget Vasakronan 
har man möten i ett cirkustält. 

– Vi vill att kontoret ska vara  
en kreativ och modig plats,  
förklarar utvecklings chefen  
Britt  Lindqvist.

Vasakronan
Vasakronan är 
Sveriges största 
fastighetsbolag 
med ett fastighets-
bestånd värderat till 
134 miljarder kronor. 
Bolaget äger, för-
valtar och utvecklar 
centralt belägna 
kontors- och 
butiksfastigheter i 
Stockholm, Uppsa-
la, Göteborg, Malmö 
och Lund – bland 
annat Läppstiftet 
i Göteborg och 
Triangeln i Malmö. 

Fo
to

 —
 V

as
ak

ro
na

n


