KEY SOLUTIONS;
DÄR GLÄDJE OCH

KREATIVITET FLÖDAR
Enligt en artikel publicerad av Forbes, ökar medarbetares kreativitet
om de behandlas väl på sin arbetsplats. Detta påverkar också hur de
ser på sig själva i sin arbetsroll, hur de presterar och deras lycka i livet
generellt. Detta är något som Key Solutions, försäljningsföretaget
som flera år i rad utsetts till en av Sveriges och Europas bästa
arbetsplatser av Great Place to Work Institute, tror på och efterlever.
”Våra medarbetare är vår högsta prioritet” står det
på Key Solutions folder som delas ut till alla nya
medarbetare, och flera av de befintliga medarbetarna
beskriver företaget som ”ett andra hem”.
– Jag har aldrig varit på ett företag som bryr sig så
mycket om sina medarbetare, här ser man verkligen
varje individ och tar tillvara på varje persons potential.
Jag själv började min karriär här som säljare i Malmö
men när jag visade intresse för att arbeta back office
fick jag nästan direkt möjligheten att flytta till Västerås
och börja på huvudkontoret och jag fick dessutom
hjälp med boende och allt runtomkring, berättar Anna,
projektledare på Key Solutions.
Studier visar att positiva medarbetare överträffar
negativa medarbetare i produktivitet, effektivitet,

försäljning, energinivå och kreativitet. Google,
Adobe och AE är alla exempel på företag som
är kända för sina arbetsplatskulturer. De är
framgångsrika och kreativa företag, företag som
förutom att förstå hur viktigt det är med socialt
ansvarstagande i världen utanför, förstått vikten

- Att vara på ett företag
där man har känslan
och inställningen av att
ingenting är omöjligt är
en enorm inspiration.

Anna arbetar som projektledare på Key Solutions i Västerås.

av att ta hand om sina egna medarbetare och att
skapa arbetsmiljöer som maximerar potentialen
och lyckan hos medarbetarna.
Key Solutions startade sin verksamhet i Västerås
2008, och har sedan starten arbetat mycket med
inställning och attityd hos medarbetarna. Företaget
arbetar framförallt med direktförsäljning via Door
Sales och att ha en positiv attityd är avgörande i
rollen som säljare. Företaget har också tagit fram
rutiner för att skapa glädje på arbetsplatsen och få
medarbetarna att må bra och ha roligt.
– Vi har t.ex. en energiboozt varje dag och då
leker vi hela havet stormar, dansar eller gör något
annat kul tillsammans för att man sedan ska kunna
fortsätta arbeta med ny energi och fullt fokus,
berättar Anna.
Förutom de dagliga rutinerna gör företaget även unika
saker för sina medarbetare, i september överraskade
de t.ex. med gokart en vanlig måndagsmorgon, något
som uppskattades högt av medarbetarna.

Idag har Key Solutions kontor i Stockholm, Göteborg,
Malmö och Västerås. De är utsedda till Sveriges
bästa säljbyrå och såväl Sveriges som Europas 2:a
Bästa Arbetsplats 2015. De var först i Sverige med
att anställa glädjespridare till sina kontor och de är
övertygade om att just glädjen och positiviteten är en
av grundfaktorerna till deras framgång.
En annan grundfaktor är att medarbetarna, oavsett
position, uppmuntras att komma med idéer för att
hjälpa till att utveckla företaget. Fokus ligger alltid
på lösningar istället för problem, och kreativitet
belönas. Företaget lyfter ofta hur viktigt det är att
medarbetarna kommer med idéer för att förbättra
verksamheten och stora delar av företagets
utveckling har skett tack vare kreativa medarbetare
med idéer som implementerats.
– Att vara på ett företag där man har känslan och
inställningen av att ingenting är omöjligt är en
enorm inspiration, och företagets strävan efter att
alltid bli bättre skapar utrymme för kreativitet hos
medarbetarna, säger Anna.

Om Key Solutions

kort att växa inom flera länder. De arbetar i en ung

Key Solutions har blivit utsedda till en av Sveriges

beslutsvägar och riktigt högt i tak. Företaget består

och Europas bästa arbetsplatser flera år i rad av

av intelligenta och drivna människor som sprider

Great Place to Work Institute. Företaget består idag

positiv energi omkring sig.

miljö med glada och ambitiösa medarbetare, korta

av ca 100 fantastiska medarbetare i Stockholm,
Göteborg, Malmö och Västerås och kommer inom

En av många kreativa aktiviteter på Key Solutions är pärlkvällar
där medarbetarna skapar pärlarmband för välgörande ändamål.

www.keysolutions.se

