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Coor gir tilbake

Vi er Coor

Hvert år havner rundt 8 millioner 
tonn plast i havet. Da Volvo 
bestemte seg for at deres 
restauranter skulle bli plastfrie, 
stilte Coor villig opp for å finne 
alternativer. Det handler om  
å bytte ut 20 tonn engangs- 
materiale i året. 
 – Volvo er store nok til å 
gjøre en forskjell, sier Marina 

I
Coor er vi spredd rundt om i flere land,  
i tusenvis av bedrifter der vi leverer et 
hundretalls ulike tjenester. Vi er alt fra 
renholdere og kokker til brannmenn og vektere. 

Likevel er det ikke våre ulikheter som slår meg når jeg 
besøker de vidt forskjellige arbeidsplassene der vi finnes.  
For uansett om jeg treffer en restaurantmedarbeider på 
Coors svenske hovedkontor, sitter i møte med konsernledel-
sen eller leser om Coor-gjengen på side 8 i dette nummeret 
av Focus, er følelsen den samme. Det finnes en varme, et 
fellesskap og en omsorg som jeg er utrolig stolt over. Vi tar 
vare på hverandre og jeg er overbevist om at det er nettopp 
det som gjør at vi også kan ivareta kundene så bra. 

I år har vi invitert alle medarbeidere til en event under 
parolen ”Vi er Coor”. Det blir en mulighet til å treffe og om-
gås kolleger under nye former og jeg håper at det kommer 
til å sammensveise oss alle enda mer. Les mer på side 14.

Men like viktig som det er å styrke relasjonene med 
eksisterende kolleger, er det naturligvis å ønske nye 
velkommen, noe som stadig er aktuelt i takt med at Coor 
vokser. Nylig har 300 medarbeidere fra West Facility 
Management blitt en del av norske Coor. Jeg håper at de 
omgående vil føle den varmen og det fellesskapet som  
jeg gang på gang ser hos våre medarbeidere. 

God lesning!

Mikael Stöhr,  
adm.dir. og kon-
sernsjef

I dag snakkes det mye om CSR (Corporate Social Responsibility) 
og at bedrifter har et ansvar for å gi tilbake til samfunnet. I løpet 
av høsten har vi lansert Coor Society Program. Målet med det er å 
bidra til en bærekraftig utvikling på områder som f.eks. integrering 
eller å hjelpe personer i nærområdet som har det vanskelig. 
Gjennom fem nyopprettede nettverk i landene og på konsernnivå 
er man i full gang med å iverksette flere CSR-prosjekter. Blant ideene 
finnes språkundervisning for nyankomne innvandrere og kolleger 
med et annet morsmål samt hvordan man kan utnytte Food by Coor-
restaurantene for hjemløse. Fortsettelse følger!

Morna, plast!
Thunberg, som er regionsjef  
for Coor Food & Beverage.
 I løpet av 2018 har alle restau-
rantene blitt helt plastfrie og nå 
fortsetter arbeidet i kafeene. 
 – Vi har noen produkter som 
vi ikke har klart å finne alterna-
tiver til ennå, men det kommer, 
avslutter Marina Thunberg. 
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Hva betyr kollegene 
dine for deg?

Vi spør

F
eiringen ble innledet  
i april med arrangementet 
”Coor’s Street Lab” der 
kunder ble invitert til  
et nedlagt laboratorium.  

Der kunne man velge mellom en rekke 
forskjellige food trucks, og for å få den 
rette lab-følelsen ble det servert tørris  
i drinkene. I slutten av mai ble det feiret 

sammen med ulike lederteam  
fra Coors kunder i ”Coor’s Rooftop”. 
Gjestene ble servert mat, drikke og 
livejazz på en takterrasse i Gent.  
Til slutt var det klart for ”The Coor 
Expedition” i september, for alle 
medarbeidere og deres familier. Det  
ble en dag fylt av aktiviteter som  
ble avsluttet med felles grilling. Focus – ditt 

magasin
Focus er et magasin for 
og om Coors medarbei-
dere. Derfor vil vi i redaksjonen 
gjerne vite hva dere medarbeidere 
synes. Hva har du lyst til å lese 
om? Har det hendt noe spennende 
på jobben som du vil dele med 
oss? Har du en kollega som alltid 
gjør det lille ekstra? 
 
Tips Focus-redaksjonen  
på focus@coor.com

KORT OM COOR

Coor i Belgia 15 år 
Siden Coors inntog på det belgiske markedet har vi stadig 
ekspandert. I år fyller vi 15 år i Belgia og feirer stort – med 
partyingredienser som nedlagte laboratorier og livejazz. 

300 
… personer forsterker Coor fra West Facility 
Management i Norge. West Facility Management 
var et av de første renholdsfirmaene i Norge som 
oppnådde svanemerking, og de har opparbeidet 
seg et spesielt godt renommé innen renhold av store 
kjøpesentre. Derfor er det ekstra hyggelig å ønske alle 
de dyktige medarbeiderne velkommen til Coor-familien!

Ansiktsmaling var en av aktivitetene da Coor i Belgia feiret 15 år.

Anders Peter 
Lorentzen (39 år), 
kjøkkensjef hos 
Haldor Topsøe, 

Lyngby, Danmark. 
– Kollegene mine er ikke bare de 
menneskene jeg arbeider med 
hver dag. Det er personer jeg til-
bringer mer av min våkne tid med 
enn jeg gjør med familien. Det er 
dem jeg stoler på når jeg har det 
hektisk, som jeg samarbeider med 
i hverdagen og det er sammen 
med dem vi skaper fremgang.

Marcus Karsten  
(52 år), adm.dir., 
Coor i Finland.
– Kollegene mine 

er kjempeviktige 
for meg. Vi er et team som har 
mye kunnskap og vi er alle like 
verdifulle uavhengig av hva vi gjør 
eller hvilke titler vi har. Sammen  
er vi Coors beste visittkort. 

Espen Killengreen 
(39 år), driftsleder, 
Centre of 
Excellence 

Cleaning, Oslo, 
Norge. 

– Kollegene mine er også vennene 
mine. Det er de som gjør at jeg ser 
frem til å gå på jobb!
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MEDARBEIDERE OG 
GJESTER FRA ALLE 
VERDENSHJØRNER

COOR STORY 

Det finnes åtte Radisson 
Blu-hoteller i Finland. 

Fire ligger i Helsingfors, 
mens det finnes ett i 
hver av byene Esbo, 

Åbo, Tammerfors  
og Uleåborg.

8



5 NR. 2 2018 NR. 2 2018

MEDARBEIDERE OG 
GJESTER FRA ALLE 
VERDENSHJØRNER På Radisson Blu Seaside Hotel i Helsingfors 

er det alltid skinnende rent, takket være 
Coor-medarbeidere fra 16 ulike land.
 – Det er en kjempebra gjeng å arbeide 
sammen med og vi har mye moro på jobben, 
forteller estiske Ljubov Olenevits.

kottland på begyn-
nelsen av året. Fra 
august 2017 arbeidet 
Ljubov Olenevits 
med fakturaer i 
et lite, familieeid 
legemiddelfirma. 

Hennes britiskfødte ektemann hjemme 
i Estland var blitt rammet av slag og hadde 
startet på rehabilitering. Utenlandsarbeidet 
ble en mulighet til å styrke familiens økonomi.  

– Men jeg lengtet jo hele tiden etter å komme 
nærmere familien hjemme i Narva i Estland, 
forteller hun da vi møtes på Radisson Blu 
Seaside Hotel i den finske hovedstaden.

Da slo Fru Fortuna til. 
– En estisk venninne ringte og fortalte at 

hun jobbet på et hotell i Helsingfors der de 
trengte flere medarbeidere.

– Jeg googlet Coor og forstod at det er  
et stort og solid selskap. De intervjuet meg  
over telefon. Jeg hadde to ukers oppsigelses-
tid i den gamle jobben og den 22. februar kom 
jeg til Helsingfors!

Hun trengte ikke arbeidstillatelse ettersom 
hun har estisk pass og Estland er med i EU.  
I to uker gikk Ljubov Olenevits parallelt med 
en erfaren Coor-kollega for å lære seg alle 
detaljene i jobben.

– Vanskelig? Nja, hjemme i Narva jobbet 
jeg i en klesbutikk, men var også hjemme 
i perioder. Så dette med renhold var ikke 
ukjent, svarer hun og ler.

S

Tekst: Sören Viktorsson Foto: Vesa Laitinen

COOR STORY 

På hotellet finnes det 
til sammen 349 rom og 
suiter. Ljubov Olenevits 
er sammen med to 
kolleger ansvarlig for 
alle rom i sjette etasje.
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COOR STORY 

Olenevits og hennes arbeidskolleger.
– Det er en veldig trivelig gjeng og vi har 

mye moro sammen. Mellom øktene har  
vi tid til å prate litt og da sitter latteren 
ofte løst.

Ljubov Olenevits 
utstråler energi og 
det er lett å forestille 
seg hvordan hun får 
de 22 rommene sine 
skinnende rene. 
Har du kontakt med 
hotellgjestene også?

– Ja visst, og den er 
positiv. Jeg prøver alltid å være lydhør hvis 
de har ønsker og jeg synes det er viktig  
å møte alle med et smil.

Møtet med det finske samfunnet har 
gått smertefritt. Selv om begge landene  
er med i EU, har det vært nødvendig med 
en del papirarbeid.

– Til å begynne med bodde jeg i et lite 
rom som jeg leide, men siden oktober  

i år har jeg leid en toroms i Helsingfors’ 
naboby Vanda.

Fra Radisson Blu Seaside Hotel er det 
bare noen steinkast til ferjeterminalen  
der det går båter til Estland.

– Til selve Tallinn går det raskt. Men 
Narva ligger langt øst og det tar totalt 
rundt sju timer, inklusive bussreise.

– Jeg har vært hjemme og min datter  
har vært hær, og hver kveld snakker jeg 
med familien på telefon, forteller hun.
Du gjør rent hele dagen, hvordan ser det 
da ut hjemme hos deg selv?

– Ha ha, jeg gjør nøye rent der også,  
for jeg liker å ha det rent rundt meg.

Ljubov Olenevits har utelukkende godt 
å si om sin arbeidsgiver Coor. 

– I Estland ville jeg ha jobbet tolv timer 
om dagen og fått rundt 500 euro i måne-
den. Her er det sju og en halv time som 
gjelder og lønnen er betydelig høyere.

– Jeg liker også at det alltid finnes mo-
derne arbeidsredskaper 
og at det er lett å få 
gehør hos arbeids- 
ledelsen hvis man  
f.eks. trenger fri en dag.

Tenker Ljubov 
Olenevits at hun er en 
person som kan stige  
i gradene i Coor?  

– Jeg er ny her og det aller viktigste 
akkurat nå er å bli bedre i finsk. Språket 
er veldig viktig og jeg går på kurs en gang 
i uken.
Har du, som avslutning, et finsk favoritt-
uttrykk?

– Jeg har flere. Et fint et er ”hauska 
tutustua” (”hyggelig å treffes”), svarer Ljubov 
Olenevits og gir oss en varm latter.   

”Det er en veldig 
trivelig gjeng og 
vi har mye moro 

sammen.” 

Ljubov Olenevits
Alder: 44 år. 
Yrke: Renholder.
Arbeidsplass: Radisson Blu Seaside Hotel  
i Helsingfors.
Coor-ansatt siden: Februar 2018.
Bor: Håkansböle, en bydel i Helsingfors’ 
naboby Vanda.
Familie: Ektemannen Philip, datteren Emilia  
fra et tidligere ekteskap samt barnebarna 
Victoria (4 år) og Damir (6 måneder).
Interesser: Svømming, ta badstue og stavgang. 

Radisson Blu Seaside 
Hotel har rundt 80 med-
arbeidere, hvorav ca. 40 

kommer fra Coor.

80

Ljubov Olenevits arbeidsdag begynner  
kl. 9 og slutter rundt kl. 17. Sammen  
med to kolleger tar hun seg av renholdet  
i hotellets sjette etasje.

– Jeg har ansvar for 22 rom. Hvis noen 
blir ferdige litt før de andre, kan vi hjelpe 
hverandre.

– Det kan være litt krevende å gjøre 
rent på toalettene. Blant de enkleste 
oppgavene er f.eks. å sjekke minibarene 
og etterfylle ved behov.

Coors renholdere på Radisson Blu 
Seaside Hotel består til sammen av hele  
16 nasjonaliteter. Selv om Ljubov Olenevits 
er estisk, har hun russisk som morsmål.

– Jeg kan jo en del estisk også og det 
hjelper nå når jeg holder på å lære meg 
finsk. De to språkene er ganske like, 
forklarer hun.

Engelsk er fellesspråket for Ljubov  
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”Prøv å være best 
på alt du gjør”
Målet hans var å lære seg svensk og bli integrert, ikke å gjøre  
karriere. Det skjedde av seg selv, mener Fikrat Mammedov,  
som i dag leder Coors nye Center of Excellence. 

D
a Fikrat Mammedov kom  
til Sverige fra Aserbajdsjan i 
2002, ville han bli en del av det 
svenske samfunnet så fort som 
mulig. En jobb som renholder 

ble starten. 
– Det var som å slå på en motor. Kroppen 

mobiliserte alle ressurser og jeg jobbet på 
høygir for å bli integrert, forteller han. 

Med en kjemiingeniøreksamen i bagasjen 
og en sterk vilje til å utvikle seg, fikk han 
snart mulighet til å takle nye ansvarsområder. 
Karrieren skjøt fart og etter noen år var han 
driftssjef. Men Fikrat Mammedovs arbeids- 
giver var ikke den eneste bedriften som hadde 
lagt merke til hans kompetanse. I 2013 ringte 
Coor.

– Coor skulle satse på renhold og tilbød 
meg stillingen som leder for den daværende 
siten Öst Lokalvård. Jeg takket ja med en 
gang, sier han.  
 
I Coor fikk Fikrat Mammedov tillit til å virke-
liggjøre sine ideer om hvordan virksomheten 
kunne forbedres. 

– Coor er unik i så måte. Hvis du tenker rett 
og vil det beste for bedriften, er det ingen som 
stopper deg. Du har alle forutsetninger for  
å vokse. 

Det gjorde Fikrat Mammedov. Da siten  
ble delt i to regioner, ble han leder for Stock-
holmsregionen, og kort tid etter assisterende 
kontraktssjef for Lokalvård i Sverige. I 2017 
hadde Lokalvård vokst så mye at det ble delt  
i to kontrakter. Da oppstod det nye behov. 

– Vi innså at vi måtte samle rett kompetanse 
og nødvendige funksjoner i en felles gruppe 
som kunne støtte begge kontraktene. 
 
Løsningen ble Center of Excellence, et team 
bestående av fem tjenestespesialister under 
ledelse av Fikrat Mammedov. 

– Siden september i år har vi støttet drift, 
kvalitet, lønnsomhet og utvikling av renhol-
det, sier han.

Selv fordeler han arbeidet i gruppen, er 
kontaktflate for forretningsutvikling og leder 
større endringsprosjekter. Og han trives 
utmerket. 

– Min motor går fortsatt på høygir, til tross 
for at jeg har nådd mine personlige mål. Jeg er 
stolt over å ha lykkes, og takknemlig overfor 
mine kolleger og ledelsen som har gitt meg 
forutsetningene. Coor er rett miljø å vokse  
i. Viser du engasjement og tar initiativ for  
å utvikle deg, får du mulighet til det.  

7
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Tekst: Åsa Bexell Hoffmann Foto: Magnus-Liam Karlsson

Fikrat Mammedov
Alder: 45 år.

Yrke: Leder for Center of 
Excellence for renhold i Sverige.

Arbeidsplass: Coors hovedkontor 
i Kista, Sverige.

Coor-ansatt siden: 2013.
Bor: Tumba, Sverige.

Familie: Kone og to sønner,  
18 og 20 år gamle.
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VENNSKAP PÅ JOBBEN

Fungerer jobben ekstra godt takket være nære 
vennskap? Det mener i alle fall guttene som job-
ber på vaktmesteravdelingen i Coor Garnisonen. 

Her kan man alltid få hjelp og støtte, forteller 
Tim Wiberg, som har jobbet i gjengen i tre år. 

L
atter, varme og 
vennskap er ord som 
utmerker vaktmester-
kollegene i Coor 
Garnisonen i Stock-
holm. Hele gjengen på 
vaktmesteravdelingen 

består av 11 personer i varierende alder  
og Isak er den sist ankomne. 

– Jeg har vært her i bare 5 måneder, men 
jeg merket med en gang hvor god stem-
ning det er her – i motsetning til hvordan 
det var i min forrige jobb. Her fikk jeg 
vennskap og det ble varmt i hjertet om- 
gående, sier Isak. 

Tim som vært her i betydelig lengre 
tid, er enig i at vennskapet er litt ekstra 
spesielt i denne gjengen.

–  Det er viktig å ha det gøy med kolle-
gene. For selv om det ofte er en tung jobb 
vi gjør, glemmer man det slitsomme når 
man kan spøke med hverandre. Vi har det 

moro, vi hjelper hverandre og vi er ikke 
redde for å spørre hverandre hvis det er 
noe vi lurer på eller hvis vi trenger hjelp, 
forteller Tim. 

Gruppen omgås mye, ikke bare i ar-
beidstiden. Det har blant annet blitt man-
ge after work-treff, midtsommerfeiring og 
så det årlige cruiset, det som alle alltid blir 
med på.

Andre felles tiltak er fredagslunsjen, den 
nesten daglige bordtennisturneringen og 
Tims pianospilling i lunsjpausen – felles 
aktiviteter som har bidratt til at det har 
oppstått sterke vennskapsbånd. 

EN EKSTRA FAMILIE
– PÅ JOBBEN

Tekst: Camilla Randerz Cevung Foto: Magnus Glans

”Jeg merket med 
en gang hvor god 
stemning det er her.”

Vennskap
Defineres vanligvis som en 

gjensidig relasjon der man har 
emosjonelle bånd, liker og støtter 

hverandre. Med venner kan man få 
en unik intimitet og åpenhet, der 

man betror seg om sensitive 
ting som man ikke deler 

med mange. 

T E M A
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Harka Pariyar
Alder: 31.
Yrke: Vaktmester.
Arbeidsplass: Coor Garnisonen 
Stockholm.
Coor-ansatt siden: 2013.
Familie: Samboer, mor og far i Nepal, 
storebror i Bahrain, lillebror i Japan.
Hva skiller deg fra de tre andre? Jeg 
kommer fra Nepal, er indisk kokk og 
karatemester.
Hva gjør deg lykkelig? Jeg er alene 
her i Sverige og vennene på jobben 
er min familie her. 
 

Isak Quinchao
Alder: 22.
Yrke: Vaktmester.
Arbeidsplass: Coor Garnisonen 
Stockholm.
Coor-ansatt siden: 2018.
Familie: Kone.
Hva skiller deg fra de tre andre? Jeg 
er gift og har prøvd åtte ulike jobber 
før jeg kom til Coor, men jeg føler  
at jeg nå har havnet på rett plass.
Hva betyr vennskap for deg? 
Samhørighet og fellesskap.
 

Tim Wiberg
Alder: 25.
Yrke: Vaktmester.
Arbeidsplass: Coor Garnisonen 
Stockholm.
Coor-ansatt siden: 2015.
Familie: Samboer.
Hva skiller deg fra de tre andre? Jeg 
er kunstnerisk, musikalsk og holder 
på med spillutvikling.
Hva får deg til å le? Familie og 
venner.

Jeroen Dunnink
Alder: 28.
Yrke: Vaktmester.
Arbeidsplass: Coor Garnisonen 
Stockholm.
Coor-ansatt siden: 2017.
Familie: Samboer og snart pappa  
til en sønn.
Hva skiller deg fra de tre andre? Jeg 
er fra Nederland, trener mye og har 
tidligere vært skogsarbeider.
Tre ord om vennskap: Støttepilar, 
humor og ekstra familie.

EN EKSTRA FAMILIE
– PÅ JOBBEN

Kollegene betrakter 
sine ulikheter som  
en fordel. 

– Hvis det er noe jeg 
ikke kan, får jeg alltid 
hjelp av en av de andre, 
sier Jeroen.  
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VENNSKAP PÅ JOBBEN

– Her får man virkelig hjelp av gruppen. 
Sammen finner vi alltid en løsning. 
Det er rett og slett lettere å stå opp om 
morgenen når man vet at man trives på 
jobben og har det hyggelig sammen med 
kollegene, sier Harka, som har arbeidet 
i Coor siden 2013. 

– Vi har en veldig variert jobb. Enkelte 
oppgaver er naturligvis litt mindre inspi-
rerende enn andre, men selv om en slik 
oppgave venter, ønsker jeg å gå på jobb, 
for jeg vet at vi kommer til å ha det kjekt 
sammen, sier Harka. 

Det er mange fordeler ved å ha et nært 
forhold til kollegene. En av dem, ifølge 
guttene, er at man fortere legger merke  
til at noe ikke er slik det skal være. 

– Vi er så åpne mot hverandre, så vi 
merker fort om noen ikke har det bra. 
Det ligger liksom i luften. Jeg tror vi ser 
det fortere enn andre fordi vi kjenner 
hverandre så godt. Hvis en av oss ikke har 
det bra, tar vi hånd om det. Jeg tror at på 
en annen arbeidsplass, uten dette venn-
skapet, ville jeg ha holdt ting mer for meg 
selv, mener Jeroen. 

Vennskapet gjør også at man slipper å spille 
en rolle og kan være seg selv i større grad.

– Vi kjenner til våre ulikheter og lar alle 
være seg selv. Det skaper trygghet. Våre 
ulikheter fungerer også bra i jobben. Hvis 

”På en annen arbeids-
plass ville jeg ha holdt 
mer for meg selv.”

T E M A
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VENNSKAP PÅ JOBBEN 

det er noe jeg ikke kan, får jeg alltid hjelp av 
en av de andre. Vi løser problemer raskere 
og rekker flere ting i løpet av dagen takket 
være det, sier Jeroen. 

Han mener også at vennskapet gjør at 
kundene verdsetter arbeidet deres enda 
mer.

– De ser at vi har det kjekt, samtidig som 
vi gjør jobben vår og det skaper en god 
følelse, sier Jeroen. 

Vennskapet merkes ikke bare i gruppen – det 
sprer seg også til folk de er i kontakt med, 
noe Åsa Eriksson, som dukker opp på kaf-
ferommet under intervjuet, kan bekrefte. 
Åsa jobber med arbeidsplasservice i Coor 
og sitter noen etasjer opp i Garnisonen. 

– Jeg går ned og henger her når jeg har 
tid. Det er virkelig en herlig gjeng og man 

føler seg alltid velkommen. 
Man blir glad, får litt ekstra 
energi og de er alltid hjelp-
somme hvis det er noe man 
trenger, sier Åsa. 

Guttene i gjengen er 
nesten som et ektepar, de 
ler, avbryter hverandre og 
krangler, men alt gjøres 
med en åpenbar varme. Men 
selvsagt kan de bli irriterte på 
hverandre.

– Men om vi ikke hadde kjent 
hverandre så godt som vi gjør, 
ville det nok ha vært lettere å bli sure på 
hverandre. Hvis man blir irritert over noe 
eller mener at noen gjør feil, kan man si det 
direkte og gå videre, i stedet for å gnage  
på det og være sur, avslutter Isak. 

Åsa Eriksson jobber noen 
etasjer opp, men kommer 
gjerne ned og henger med 
gjengen når hun har tid. 

Historisk 
vennskap 

Synet på vennskap har endret 
seg med tiden. I antikken anså man 
vennskap som viktig for samfunnet 

som helhet, i middelalderens krigsår 
snarere som en forutsetning for 

overlevelse og i de seneste 
århundrene er vennskap 

blitt holdt mer privat. 
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Lagånd skapes på banen 
Å snøre på seg skoene og spille 
sammen som et lag, er en populær 
teamaktivitet utenom jobben hos 
danske Coor på Jylland. Nå vil sta-
dig flere medarbeidere være med.  
Tekst: Camilla Randerz Cevung

H
vert år arrangeres det to 
fotballturneringer for bedrifter 
på Jylland, der danske Coor har 
deler av sin virksomhet: en 

utendørscup på våren og en innendørscup 
på høsten. Det er totalt 20 lag som stiller 
opp, både herre- og damelag. Coor 
har deltatt i turneringene de to 
siste årene. 

– Vårt lag består av både 
Coor-ansatte og kunder, og 
det har vært veldig vellykket. 
Det er noe som skjer når man 
er sammen i en lagsport som 
fotball og når man gjør en 
aktivitet utenom jobben. Man 
møtes på en annen måte og 
har en annen agenda enn i det 
daglige arbeidet, sier Thomas 
Sørensen, som er ansvarlig for 
Coors lag. 

Starten i den første turnerin-

gen, for to år siden, ble imidlertid ingen 
suksess, i alle fall ikke på banen.

– Nei, vi røk ut allerede i den første 
kampen, sier Thomas Sørensen og ler. 
Men siden har vi blitt bedre og bedre, og 
i vår kom vi på andreplass i turneringen. 
Det har virkelig blitt en populær event 
internt og hos våre kunder, og stadig flere 
vil være med på laget. 

Å omgås utenom jobben gjør det mulig 
for kolleger å knytte tettere bånd, mener 
Thomas Sørensen.

– Man blir litt mer fortrolige og det 
er lettere å snakke om andre ting enn 

arbeidet. Når man treffer hverandre 
på jobben, har man plutselig litt 

mer å snakke om. Jeg synes at 
det skaper en bedre stemning 
for hele bedriften. 

Noe av det viktigste er 
selvsagt å omgås og ha det 
hyggelig, men ingen må tro at 
de ikke har en seriøs innstilling 
når de er på banen. 

– Nei, når vi spiller, er det 
alvor. Da vil vi virkelig vinne. 
Det er først etterpå vi kan 
ta en øl og omgås på en mer 
avslappet måte.  

Thomas 
Sørensen
Yrke: Key Account 
Manager.
Arbeidsplass: Coor 
Jylland, Danmark.
Coor-ansatt siden: 
2015. 

Vi definerer vennskap på mange ulike 
måter, alt avhengig av hvem vi er og 
i hvilken fase av livet vi befinner oss, 
forteller Barbro Lennéer Axelson, 
universitetslektor i sosialt arbeid ved 
Göteborgs Universitet og psykoterapeut. 

Hvordan fungerer vennskap på jobben?
– Jeg tror at spørsmålet om hvordan man 
ser på vennskap på jobben, har mye å gjøre 
med hvor gammel man er. Er man singel 
uten barn, kan det hende at man forlenger 

arbeidstiden, blir sittende 
igjen og prate etter 

jobben eller går ut og 
omgås. Da blir det 
fort til at vi utvikler 
vennskapsrelasjoner 

på jobben som siden 
kan gå over til privat 
vennskap og samvær. 
Man blir en gjeng og det 
er alltid bra for selvtilli-

ten å være med i en gjeng. Dette til forskjell 
fra den som har familie og må skynde seg 
til barnehagen når arbeidsdagen er over. 

Hvordan påvirker den sosiale situasjonen 
på jobben ens velvære?
– Det sosiale arbeidsmiljøet er utrolig viktig 
for hvordan vi har det. Forskning viser at 
hvordan man har det på jobben, betyr mye 
også for private parforhold. Opplever man 
arbeidsglede smitter det over på andre 
hjemme, og tvert om. 

Kan det finnes noen ulemper ved personlig 
vennskap på jobben? 
– Det kan finnes et ønske om at man alltid 
skal mene det samme i ulike arbeids-
spørsmål eller at man alltid skal støtte 
hverandre. Problemer kan oppstå nettopp 
i situasjoner der man har ulike meninger 
og ikke kan ha respektfulle diskusjoner om 
slike konflikter. Det er også viktig å være 
åpen med sin relasjon og ikke la vennska-
pet utestenge andre. Dessuten er det bra å 
tenke på at man ikke behøver å etterstrebe 
å ha både arbeids- og vennerelasjoner. Det 
kan være mer enn nok å være bare gode 
kolleger!

Forskeren: 

Dette betyr 
vennskap 
på jobben

Barbro Lennéer 
Axelson

12

Laget består av både Coors kunder og medarbeidere. Her ser vi Gert Lisberg fra Vejle kommune, 
Thomas Sørensen fra Coor, Lars Hedegaard fra Nordania Leasing, Jens Stencel og Peter Falk fra 
Coor samt Henrik Østergaard fra Lego.

VENNSKAP PÅ JOBBEN T E M A
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Tenn lyset  
– ikke huset!
Brannmannen Joakim Johansson 
vet alt om branner. I sommer 
avbrøt han og tre Coor-kolleger 
ferien for å kjempe mot skogbran-
nene i svenske Ljusdal. Her gir  
han sine beste tips for å brann- 
sikre hjemmet i julen.

Tekst: Sofia Zetterman Foto: Privat

M
an kan trygt si at Joakim 
Johansson brenner for sitt 
yrke. Siden 2009 har han vært 
ansatt som ”flyplassmann” i 

Linköping, noe som innebærer en stilling 
som både sivil og militær brannmann, 
samt som innsatsleder. 

Felt- eller rullebanetjeneste innebærer 
alt fra å måke snø til å tanke fly. Men som 
militær brannmann sitter man klar på en 
brannstasjon midt på flyplassen der Saab 
prøveflyr, slik at man kan være på plass 
innen 90 sekunder hvis noe inntreffer. 
Som oftest er det bare prøvealarmer, men 
nylig begynte det å brenne i motoren på 
et sivilt fly.

3 brannsikre tips
 Slå av komfyren! Hvis 

barna roper på deg, er det 
best å slå av komfyren til du 
er tilbake. Glem heller ikke 
koble fra mobilladere når  
de ikke brukes.

 Slukk stearinlysene! Vær 
nøye med å slukke lysene 
når du forlater rommet. 
Tenk også på hva som står 
rundt lysene – kan noe ta 
fyr? Unngå derfor mose 
i adventslysestaken.

 Kjøp brannvernutstyr! 
Flere brannvarslere, en  
pulverslukker og et brann-
teppe som kan kvele ild,  
er en billig livsforsikring. 

I sommer herjet store branner i de svenske 
skogene. Da valgte Joakim Johansson 
og Coor-kollegene Robert Berg, Mikael 
Hahn og Patrik Hagberg å avbryte ferien 
for å være frivillige i Ljusdal. I fem døgn 
kjempet de sammen med over 500 brann-
menn.

– Vi jobbet fra sju om morgenen og 
iblant helt til to om natten. Det var 
interessant, slitsomt og lærerikt – hvis det 
begynner å knake, vet man at et tre i nær-
heten kommer til å falle, forteller ”Jocke”.

Nå når julen står for døren, øker antal-
let branner i hjemmene. 

– Et enkelt tips kan være å sette en lapp 
med påskriften ”Har du slukket lysene?” 
på ytterdøren som en påminnelse. Husk 
også på at telys må ha fat eller lykt, ellers 
kan bordet begynne å brenne, sier Joakim.

Å slukke med vann kan forårsake en 
eksplosjon. Joakim råder derfor alle til  
å skaffe seg en god pulverslukker. 

– Pulverslukkeren klarer alle typer bran-
ner. Sprøyt opp mot taket i rommet som 
brenner, lukk deretter døren og la pulveret 
arbeide. Og ring alltid brannvesenet!  

”Begynner det å knake, vet man at  
et tre i nærheten kommer til å falle.”

På det meste herjet skog-
brannene i Sverige på et 
areal på 25 000 hektar 
samtidig. Aller verst var 
situasjonen i Ljusdal, der 
brannene utgjorde 40 % 
av brannarealet i hele 
landet. Joakim Johansson 
var på plass.  
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VI ER COOR

EN KVELD I 
VERDSETTELSENS TEGN
Hos NCC i Solna har Coor-medarbeiderne god kontakt 
i hverdagen – men nå blir den enda bedre. Under parolen 
”Vi er Coor” samlet man nylig alle femten til en peptalk.

Tekst: Marika Sivertsson Foto: Susanne Kronholm

E

Zelinn Nordengrim 
Tittel: Gruppeleder.
Coor-ansatt siden: 2011. 

t dypdykk i andres  
og hverandres 
erfaring med å være 
Coor-medarbeider –  
slik ble ”Vi er Coor”- 
arrangementet 
gjennomført hos 

NCC i Solna. Med filmer om kolleger 
på andre steder og diskusjoner deltakerne 
imellom styrket man følelsen av samhørig-
het blant kundevertene, resepsjonistene, 
sentralbordoperatørene, teleteknikerne 
og administratorene som arbeider her.

– ”Passion for People” er en fantastisk 
måte å vise oss medarbeidere hvor viktige 
vi er til sammen. At det er vi til sammen 
som er Coor, vårt samhold i arbeidslag 
og i bedriften, sier Zelinn Nordengrim, 
gruppeleder.

Camilla Hagen, forretningsutvikler  
i Coor, slo an tonen med å fortelle om sin 
egen Coor-reise, om hvordan fremgang 
kan bli byttet ut med det motsatte hvis 
man jobber for hardt og vil bidra for mye. 
Og om hvordan tillit mellom ledere og 
medarbeidere er nøkkelen til at alle får 
utvikle sitt potensial. For hennes egen del 
innebar det tillit til at hun etter en periode 
med utbrenthet kunne komme tilbake 
med nye krefter, en ny innstilling og  
fortsatt utvikling. 

Jordsmonnet for et slikt budskap viste seg 
å være bra hos NCC i Solna. Her finnes det 
rutiner for å forene Coor-medarbeiderne 

og deres ledere og å styrke følelsen av 
lagarbeid. 

– Vi er der for å forbedre våre kunders 
arbeidsmiljø og arbeidsplass. Vi er på tå 
hev overfor NCC-medarbeiderne og vi 
etterstreber å gjennomføre deres ønsker  
og forslag. I Coor-gruppen tar vi ansvar  
for hverandre, vi har alle våre ulike kunn-
skaper og stepper inn og hjelper til når det 
behøves, sier Christoffer Wigenfors som  
er etasjevert.

Etter hans mening er Coor hos NCC  
i Solna allerede bra på relasjonsbygging. 
Men appen som ble presentert på ”Vi er 
Coor”, som gjør det lett å kontakte andre 
Coor-medarbeidere, ser han som en viktig 
ressurs. Han tror at ”Vi er Coor” vil gi 
samholdet et ekstra puff:

– Vi treffes daglig, vi som arbeider hos 
NCC, og vi har kort vei til våre ledere. Men 
det blir likevel mer som en kaffepause. Vi 
setter oss sjelden ned sammen og snakker 
ordentlig, slik vi har gjort i dag.

Veronica Byström, site manager, er enig.
– Vi må ha sterke relasjoner og det har vi i 

NCC. Dette har vært en fin anledning for oss 
til å vise at vi verdsetter våre medarbeideres 
innsats, alt de gjør for å ta hånd om hverandre 
og kunden. Vi er utrolig stolte over det! 

”Vi har alle våre ulike 
kunnskaper og stepper inn og 
hjelper til når det behøves.”
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VI ER COOR

Veronica Byström
Tittel: Site Manager.
Coor-ansatt siden: 2008.

Christoffer Wigenfors
Tittel: Etasjevert.
Coor-ansatt siden:  
Mars 2018. 

Camilla Hagen
Tittel: Forretningsutvikler.
Coor-ansatt siden: 2002. Hos NCC jobber blant 

annet resepsjonister, 
teleteknikere og admi-
nistratorer. På kvelden 
fikk de en mulighet til 
å dele erfaringer med 
hverandre og samtidig 
omgås under nye former. 
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AFTER WORK

Micke trives  
best når  
det ruller
Å ta rulleskiene hjem fra 
jobben er den beste måten 
å koble av mentalt, synes 
Mikael Markstedt,  
gruppeleder i Arkinet. 

Tekst: Åsa Bexell Hoffmann

Hvorfor nettopp rulleski? 
– Jeg er opprinnelig fra Norrland, 

der det pleier å være snø om vinteren, 
så jeg vokste opp med langrenn. For 
en del år siden begynte jeg å gå på 
ski igjen, men siden jeg ville trene om 
sommeren også, begynte jeg med 
rulleski. For meg er det mental av-
kobling. Når jeg har kjørt en økt, føler 
jeg meg både avslappet og renset. 

Hvordan ser treningen ut?
– Jeg pleier å ta rulleskiene til og 

fra jobben et par dager i uken. Det blir 
drøyt tre timers kjøring om dagen. 
Hvis jeg jobber hjemmefra, tar jeg en 
økt i lunsjen. Om vinteren går jeg på 
vanlige ski. Hvis det finnes snø, blir  
det helst turer ute i skogen, for natur- 
opplevelsens skyld. Det er kjekkere 
enn 50 runder på en idrettsplass med 
kunstsnø, slik det som oftest blir.  

Har du noen mål med treningen? 
– Fremfor alt får den meg til å føle 

meg vel, både fysisk og psykisk, men 
jeg synes også at det gøy å utfordre 
meg selv for å se hvor god jeg kan bli. 
Jeg har gått Vasaloppet flere ganger 
og det skal jeg gjøre i vinter også. Jeg 
pleier å spøke og si at jeg legger opp 
når jeg har vunnet, men jeg sikter  
på en god plassering i Öppet Spår. 

Fo
to

: M
ag

nu
s 

G
la

ns

Mikael  
Markstedt

Yrke: Gruppeleder, scrum master, 
DBA og databaseutvikler. 

Alder: 54 år. 
Coor-ansatt siden: 2002. 

Bor: Stuvsta, Huddinge, Sverige 
Familie: Er gift og har en utflyttet sønn  

Min beste after work: Å rulle litt 
ekstra langt på veien hjem. Da får jeg 

bort alt stress fra dagens arbeid  
til jeg kommer hjem.

Mikael Markstedt har deltatt i Vasa-
loppet og Vasaloppsukens Öppet Spår 
til sammen 12 ganger. Hans personlige 
rekord på de 90 kilometerne er 4 timer 
og 46 minutter, og han har som best  
en tiendeplass fra Öppet Spår. 


