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VD HAR ORDET

Det svänger
Av Karolina Flink
Det gäller det att hänga med i
svängarna. Årstiden bjuder på ljusare
tider, men i Europa är det mörkare än
på länge. Krig, skenande inflation,
räntehöjningar och osäkerhet i
världsekonomin. Jag är nog inte den
enda företagsledaren som undrar vart
allt ska ta vägen.
Jag lyfter blicken, tänker tillbaka på
mina snart 25 år i företaget och inser
att det inte är första gången vi leder
Avisita genom perioder av osäkerhet.

Internetbubblan spricker
Första gången var år 2000. Då
svängde det ordentligt när
internetbubblan sprack, med
en flerårig ekonomisk kris som
påföljd. På den tiden bestod
företaget av Hotellguiden.se
där boendeanläggningar
annonserade för att synas mot
gäster.

Åren efter IT-kraschen,
outsourcades bokningsavdelningar till utländska call centers i
rask takt och vi fick stora
internationella bokningssajter
som kollegor.
All bokning skulle ske online.
Det lilla familjeföretaget i
Kållered fick tänka nytt för att
överleva.
Vi gick rakt mot strömmen,
lanserade en personlig
bokningsservice och fick
glädjen att bekanta oss med en
helt ny kundgrupp – företag
inom infrastruktur, industri och
bygg- och anläggning.
Finanskrisen slår till
Andra gången vi fick oss en
svängom, var finanskrisen
2009.

Företaget hade utvecklats och
vi agerade bokningsorganisation för flertalet uppdragsgivare; det var bokning för
världsmästerskap, nationella
och internationella flygbolag,
hotellkedjor och enskilda
anläggningar. Vi hade eget call
center i Värmland och var ca
50 anställda.
När finanskrisen blev ett
faktum, försvann de stora
internationella uppdragsgivarna och det var dags att
tänka nytt igen!
Vi analyserade, skalade bort,
tog nya tag och fokuserade på
vår trogna kundgrupp –
företagen med yrkesarbetare
och de internationella
sportevenemangen.
Forts.

"Det lilla familjeföretaget i Kållered
fick tänka nytt för att överleva. Vi
gick rakt mot strömmen, lanserade
en personlig bokningsservice och fick
glädjen att bekanta oss med en helt
ny kundgrupp – företag inom
infrastruktur, industri och bygg- och
anläggning."
Karolina Flink, VD Avisita
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Pandemin lamslår världen
Pandemin slog till och tredje
krisperioden med den. Det blev
fritt fall under våren 2020, då vi
förlorade alla evenemangsuppdrag.

VD HAR ORDET

Även om denna fjärde (och sista?)
kris kanske inte får samma direkta
konsekvenser på vår verksamhet
som tidigare, ser vi ett par år
framför oss av ökade logikostnader till följd av våra
leverantörernas ökade
omkostnader.

Verksamheten återhämtade sig
under de sista månaderna 2021,
för att återigen skakas om i början Detta drabbar våra kunder som
av 2022 när Omikron-varianten redan påverkas av högre
orsakade nya ned-stängningar.
materialkostnader, leveransproblem, materialbrist och
Denna gång upplevde vi ändå ett personalbrist. Eftersom alla
ordnat kaos. Vi jobbade på foku- företag verkar i ett ekosystem,
serat mot vår trogna kundgrupp blir effekterna av kriser påtagliga
och tänkte för oss själva ”tredje
oavsett vilken del av
gången gillt”!
näringskedjan som blir hårdast
ansatt.
Kriget i Ukraina bryter ut
Så kom decenniets mörkaste
Vi spänner fast säkerhetsbältena
datum, torsdagen den 24:e
och tar oss igenom även denna
februari går Ryssland in i Ukraina. svajiga tur. Det som känns extra
Det mänskliga lidandet och förö- viktigt denna gång, är att de
delsen går inte att ta in.
skenande kostnaderna inte
drabbar yrkesarbetarna.

När boenden blir dyrare och
projektmarginalerna är pressade,
ökar risken att boendet
nedprioriteras. De yrkesarbetande kan tvingas bo i undermåliga
boenden i tron att man sparar
pengar. Men det gör man inte.
I en stor studie om sömn, påvisas
att 13 % av alla arbetsplatsolyckor sker till följd av sömnbrist
och att trötta yrkesarbetare löper
70 % högre risk att vara inblandade i arbetsplatsolyckor. Att
spara in några kronor på billigt
boende, kan bli dyrt i längden.
Genom att ge varje yrkesarbetare
en skön kudde att sova på om
natten, hjälps vi åt att öka
effektiviteten i projekt och låta
såväl uppdragsgivare som
yrkesarbetare sova gott om
natten.
Tack för ordet!
Karolina Flink Berntsson,
VD

"De yrkesarbetande
tvingas bo i undermåliga
boenden i tron att man
sparar pengar.
Men det gör man inte."
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SÖMNBRIST OCH ARBETSPLATSSÄKERHET

Sömnbrist och
arbetsplatssäkerhet
Av Charlotta Nordenfelt
Föreställ dig att du har åkt i väg med
jobbet på konferens. Efter en hel dag
i konferensrum och en kväll i baren
är du störtredo för den sköna
hotellsängen!
När du kommer upp till rummet
upptäcker du att det inte är större än
en städskrubb, att det inte finns
några fönster och att sängen är en
madrass på golvet.
Hur hade du reagerat?

Faktum är att för en del av den
arbetskraft som är inhyrd för att
arbeta i projekt, är detta en
verklighet. Inte just konferensen
och den goda kvällsmaten, utan
den uteblivna sömnen på grund
av dåligt boende.
I en studie av 360training.com
undersöks effekten av sömnbrist
på arbetssäkerhet hos yrkesarbetare. Resultaten kanske blir en
ögonöppnare för de arbetsgivare
som snålar in på boendet i
projektbudgeten!

Forskning tyder på att cirka 13%
av alla arbetsskador kan bero på
sömnproblem. Trötta arbetare
löper 70% större risk att vara
inblandade i olyckor än utsövda.
Arbetare som sover mindre än 5
timmar per natt har 3 gånger
högre skadefrekvens än de som
sover 7-8 h.
Sömnbrist kan jämställas med att
komma till jobbet berusad - vem
skulle acceptera det?

6 RISKFYLLDA KONSEKVENSER AV SÖMNBRIST
1.

SÄMRE MOTORIK: långsammare reaktionstider kan vara livsfarligt i användandet
av tunga maskiner och arbetsfordon

2.

SÄMRE MINNE: det är bevisat att sömnbrist sätter arbetsminnet ur funktion.
Detta kan innebära ett stort säkerhetshot ute på fältet i skarpt läge.

3.

SÄMRE KÄNSLOSTYRNING: kan leda till t.ex. konflikter som gör att
uppmärksamheten brister.

4.

DÅSIGHET PÅ ARBETSPLATSEN: att somna bakom ratten på ett arbetsfordon kan
leda till dödsolyckor.

5.

FÖRSÄMRAD HÄLSA: de negativa effekterna på hälsan (t.ex. sämre immunförsvar)
kan leda till fler och längre sjukskrivningar.

6.

SÄMRE RISKBEDÖMNINGSFÖRMÅGA: kan leda till att man t.ex. avstår från att
bära skyddsutrustning eller missar att följa säkerhetsföreskrifter.
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MEDARBETARE I FOKUS

Möt Karin Borg, Avisitas nya försäljningschef
Av Karin Borg och Charlotta Nordenfelt

Under året som gått har vi haft den
stora glädjen att växa och bli fler. En
av våra nya medarbetare är
fantastiska Karin Borg, som tillträtt
som försäljningschef. Möt Karin Borg
- en hockeytokig värmländska med
lätt till leende!
Om Karin
Karin är en hockeytokig
värmländska som alltid har ett
värmande leende nära. På fritiden
är Karin gärna tillsammans med
sina barn i Norra Bohusläns
skärgård där de har en liten båt
och en stuga.
Hos Karin möter Avisitas kunder
en noggrann, kreativ, ärlig,
strukturerad och professionell
person med väldigt hög
lösningsförmåga. Karin använder
sin initiativförmåga och tankesätt
för att hitta nya strategiska sätt
att uppnå våra kunders önskemål.
Vi kollegor är så tacksamma över
att ha Karin i vårt team eftersom
hon är en riktig doer som kavlar
upp ärmarna och rycker in där det
behövs!
Om tiden innan Avisita och vad
som är roligast med jobbet
Karin har i hela sitt
yrkesverksamma liv arbetat inom
besöks- och eventbranschen med
alltifrån affärsresor, konferenser
till stora event. Karin arbetade
kort även inom hotellbranschen.

"Jag älskar försäljning och
kundutveckling och är därför i
ett skönt flow när jag får bygga,
säkra och stärka nya och
befintliga kundrelationer. Jag
brinner för bra kommunikation
och har lätt att uttrycka mig i
såväl skrift som tal på flera språk
och det som ger mig energi och
motivation är att alltid
överträffa kundens och kollegans
förväntningar.", säger Karin.
Och det roligaste med ditt jobb?
Det roligaste med att jobba på
Avisita är att få arbeta i ett
företag där jag kan vara med och
göra en insats inom de områden
som jag brinner för, som
exempelvis utveckla och bygga
långsiktiga kundrelationer,
försäljning, kontraktshantering
och affärsutveckling. Det gör det
meningsfullt för mig att gå till
jobbet varje dag.
Försäljning för mig skall vara
utmanande och utvecklande i en
härlig arbetsmiljö – då presterar
jag mitt bästa!
Varför ska man som kund anlita
Avisita tycker du?
För när vi tar hand om era
bokningen så kan ni fokusera på
era ansvarsområden och ändå få
full kontroll över boendet och
kostnaden. Vi levererar till 100 %.

Det roligaste med att
jobba på Avisita är att få
arbeta i ett företag där jag
kan vara med och göra en
insats inom de områden
som jag brinner för, som
exempelvis utveckla och
bygga långsiktiga
kundrelationer, försäljning,
kontraktshantering och
affärsutveckling. Det gör
det meningsfullt för mig
att gå till jobbet varje dag.
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KUNDCASE

Aarsleff Rörteknik
Av Åsa Håkansson och Charlotta Nordenfelt
Aarsleff Rörteknik har över 30 års
erfarenhet av arbete med
ledningsförnyelse runtom i Sverige.
Med över 100 anställda från hela
landet innebär det mycket resande
och jobb på olika orter. För Aarsleff
Rörteknik är boendefrågan viktig av
ekonomiska skäl men också för
personalens trivsel. Därför har
Aarsleff Rörteknik sedan 2020
anlitat Avisita som boendekonsult
för att hantera all logibokning för
sina yrkesarbetare.

Anna-Karin Bruhn är
produktionsassistent på
Aarsleff Rörteknik. Hon
bokade själv allt boende innan
samarbetet med Avisita
startade och berättar:
”Jag kunde boka upp till 165
nätter på en vecka med flera
ändringar dessutom. Det
resulterade i att mitt övriga
arbete inte hanns med vilket
kändes kaotiskt!”

Att slippa ringa runt och leta
anläggningar och jämföra
priser sparar tid i det dagliga
arbetet till andra prioriterade
arbetsuppgifter, säger AnnaKarin.
För Aarsleff Rörteknik är
boendefrågan viktig då
yrkesarbetarna är borta från
sina hem och familjer under
veckorna. Anna-Karin berättar
att de yrkesarbetandes
arbetsförhållanden stundtals
kan vara tuffa, med arbete i
dåligt väder och på obekväma
arbetstider.
”När yrkesarbetarna kommer till
boendet senare på kvällen är en
varm dusch, säng och lagad mat
efterlängtat! Ett boende som är
bra och kan leverera enligt vår
bokningsprofil hos Avisita,
betyder mycket för vår personal
och för oss som företag!”, säger
Anna-Karin.

Sedan samarbetet inleddes har
logikostnaderna hos Aarsleff
Rörteknik blivit jämnare och
mer tydliga.
I sin bokningsprofil hos Avisita
har Aarsleff Rörteknik specat
exakt vad som gäller i
boendefrågan för
yrkesarbetarna. Där står en
prisindikation angiven, en viss
standard och vad som alltid
ska ingå (exempelvis varm
frukost) samt läge, d.v.s. hur
nära arbetsplatsen boendet
måste ligga som minimikrav.
"Eftersom vi har en tydlig
bokningsprofil att förhålla oss
till, kan vi garantera våra kunder
att deras yrkesarbetare alltid får
en skön kudde att sova på om
natten. På så vis hjälper vi såväl
våra kunder som deras
medarbetare att sova gott om
natten.", säger Karolina Flink
Berntsson, VD på Avisita.

”När jag bokade själv kunde jag boka
upp till 165 nätter på en vecka med
flera ändringar dessutom, vilket
resulterade i att mitt övriga arbete inte
hanns med vilket kändes kaotiskt!”
Anna-Karin Bruhn, produktionsassisten Aarsleff Rörteknik

Läs om Aarsleff Rörteknik: www.aarsleff-rorteknik.se
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EXPERTER PÅ BOENDELOGISTIK
FÖR YRKESARBETARE

Är du kund och vill vara med
i nästa nummer av Aviseringar?
Hör av dig!

Charlotta Nordenfelt,
Marknad & Kommunikationsansvarig
E-post: charlotta.nordenfelt@avisita.com

Telefon:
Växel: +46 752 40 10 00
Bokning: +46 752 40 10 10
E-post:
hello@avisita.com
Bokning: booking@avisita.com
Fakturor: invoice@avisita.com
Öppettider:
Vardagar: 08:00-17:00

