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Malmö. Ikea är kända för att alltid ligga ett steg före
när det gäller hållbarhetsfrågor. Det nya Hubhult, mitt
emot Ikeavaruhuset på Svågetorp i Malmö, är inget
foto: Redaktionen. undantag..

Winningtemp – ny svensk innovation ska
få folk att må bättre på jobbet

SENASTE NYTT

Sjukskrivningar och uppsägningar kostar företag mycket
pengar varje år. För att inte tala om vad det kostar i sveda
och värk för de individer som mår dåligt.

EUpengar satsas
Kronoberg

Efterfrågat försla
riskerar att ävent

Med visionen att hjälpa till att skapaSveriges mest välmående arbetsplatser lanseras i dagarna
Winningtemp. Ett digitalt verktyg som visuellt visar temperaturen på förhållandet mellan
företaget och de anställda.
Välmående arbetsplatser och organisationer skapar inte bara gladare personal utan ger också
förutsättningar för ökad lönsamhet.
Genom att folk inte byter jobb så ofta, är mindre sjuka och mer produktiva kan företaget snabbt
räkna hem en mer välmående personal.

QleanAir får storo
till finska fängels

ICA-lager byggs ut med ca 34
000 kvm i Helsingborg
Helsingborg. ICA Fastigheter Sverige bygger en ny
lagerbyggnad på ca 34 000 kvm..

Netigates färdiga
hanteringen av fe
kundresan

– Winningtemp är en unik svensk innovation för att se utveckling och välmående i realtid i
företag och organisationer. Vi samlar in realtidsdata för att organisationen ska kunna fånga upp
personer i god tid innan de byter jobb eller blir sjukskrivna, förklarar Pierre Lindmark, en av
grundarna till Winningtemp. I verktyget som kartlägger hela eller delar av organisationen får
man en tydlig överblick och kan snabbt lokalisera om det finns ett problem.

Tjänsteindikatorn
för tjänsteföretag
arbetskraft

MEST LÄST

Verktyget visar tydligt resultatet i de parametrar som organisationen vill mäta. Formeln bakom
Winningtemp bygger på agil metodik där det ska vara enkelt att använda verktyget både för
anställda och chefer.

Att vänta ett år på utvecklingssamtal är inget som dagens anställda mår bra av. Tack vare
sociala medier är vi vana att få feedback direkt. Anställda efterfrågar kontinuerlig uppföljning,
meningsfullhet, transparens och tydlighet. Och det är bland annat dessa insikter som ligger till
grund för Winningtemp.
– Winningtemps realtidsdata är avgörande för att företag ska kunna agera proaktiv istället för
reaktivt. Verktyget är ett hjälpmedel för att skapa en mer trivsam arbetsplats men det ändrar inte
företagets ledarskapsfilosofi eller organisation, säger Pierre Lindmark.

Södertälje lanser
varumärkesplattf

Snabbspår ska rå
kompetensbrist

Även om det viktigaste för Winningtemp är att skapa mer välmående arbetsplatser går det inte
att bortse ifrån att företag som har hög omsättning på personal kan tjäna stora pengar på det
nya verktyget.

– Idag vill människor jobba med verktyg som är användarvänliga och snygga. Därför har vi lagt
mycket kraft på att Winningtemp ska vara lustfyllt att arbeta med för de anställda och tydligt att
läsa av för chefen, säger Mathias Hansson, teknisk chef på Winningtemp.
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1. Högkonjunktur
sommaren

Byggkungen bygger nytt i Malmö
Reportage. Malmös stora entreprenör Percy
Nilsson uppför tillsammans med dottern Nina Ulvinen
Nilsson ett 16 våningar högt flyg och sporthotell intill
Malmö Arena i Hyllie.

Mest läst den här veckan
Högkonjunktur på väg
efter sommaren

Göteborgsregionen kan gå
mot högkonjunktur redan i
höst.

Chimney’s YouTop100 –

Intresset för Winningtemp är stort. Först ut bland användarna är bland andra i3tex. Winningtemp Bank, finans och
har även statligt innovationsstöd samt är delfinansierat av Europeiska Unionen/Västra
försäkring
YouTop100 Sweden
Götalandsregionen och ALMI.
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3. Unit4 växer ytt
Three Rivers Sys

4. Johan Westerl
berättar om själv

5. Entreprenörför
jobben  bevara R

6. Debatt: Ge kvin
än männen

7. Svenskt Kvalit
Bemanningsbola

åskådliggör svenska företags
effektivitet i användandet av
sin YouTubekanal och

Regionala redaktionen

jmhogberg@jntnyamedier.se

Unit4 växer ytterligare
och förvärvar Three Rivers
Systems
Unit4 stärker sin position.

2
http://www.b2bnyheter.se/winningtempnysvenskinnovationskafafolkattmabattrepajobbet/

1/5

