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HÅLLBART LEDARSKAP
Den ökade globaliseringen har medfört att svenska ledare utsätts
för helt nya utmaningar. Förväntningarna om vad ledarskap
ska kunna åstadkomma är idag enorma. Det finns snart sagt
inte ett problem i en verksamhet som inte cheferna sägs vara
lösningen på. Managementlitteratur, forskare, massmedier – alla
betonar ledarskapets unika kvaliteter – att coacha och inspirera
människor och få dem att växa, att jobba med värderingar,
strategier och visioner, att vara den avgörande faktorn för en
verksamhets framgång.
Men som industrialisten Leif Johansson säger i profilintervjun
i detta nummer: För hållbara företag krävs det inte bara hållbara
ledare, utan också fungerande system i organisationerna. Intresset
från chefen måste manifestera sig i en ordentlig förändring
och konkreta arbetssätt i organisationen. Och ju större
organisationen är desto viktigare är det att skapa riktiga
förhållningssätt och strukturer.
Mot denna bakgrund har förväntningarna varit stora på den
nya ledningsstandarden ISO 55 000, som introduceras i
Sverige under våren 2014. Med ISO 55 000 får vi en
plattform att utgå från i processerna, när vi internt
ska styra, organisera oss och följa upp skötseln av
våra tillgångar. En av standardens styrkor är att den
ger mer ordning och reda i olika rutiner.
Industrin får en mycket bättre transparens i sina
investeringsbeslut och en mycket större förståelse
för nedlagda kostnader och investeringar. Riskerna
reduceras samtidigt som kundkvaliteten ökar.
Vi får ett nytt verktyg för ett strukturerat
tänkande och ett nytt ledningssystem som ger oss en
röd tråd mellan övergripande strategi och verksamhet
och som hjälper oss att ta hand om våra anläggningar och
förbättra vår processäkerhet.
Och det bästa av allt är att ISO
55 000 inte bara är fokuserad på
fysiska tillgångar, utan även går
att tillämpa på företagens mer
mjuka tillgångar, som personal och
kompetens.
JONA S BERGGREN

VD, SSG Standard solutions group
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»Hållbart ledarskap handlar om hur vi praktiskt och konkret förmår att möta
och anpassa oss till en hållbar utveckling för organisationen, samhället och
världen – ett ledarskap som får organisationen och närmiljön att blomstra både
på kort och lång sikt«, säger Jonas Berggren, VD för SSG Standard Solutions Group.
TE X T C ARL JOHARD ILLUSTR ATION BJÖRN ÖBERG

Allt fler talar idag om hållbart ledarskap.
Men vad menas då med detta?
»Ett ledarskap för en hållbar utveckling
tar ansvar för och kan dra fördel av tre
viktiga komponenter: Social hållbarhet,
ekologisk hållbarhet och ekonomisk
hållbarhet. Hållbar utveckling handlar
om att skapa och utveckla ett samhälle
lokalt och globalt, som ger människor
hälsa och livskvalitet. Hållbart ledarskap
kräver att ledare fokuserar på fyra viktiga
relationer – arbetsmiljö och hälsa, den
egna organisationen, det omgivande
samhället och den yttre miljön«, säger
Jonas Berggren, VD för ssg Standard
Solutions Group.
Tidigare var företagens ledare främst
inriktade på den egna verksamhetens
regelefterlevnad och riskminimering.
Fokus var inställt på ekoeffektivitet med
inkrementella åtgärder, som gav snabbast
möjliga avkastning på investeringen.
I dag är hållbarhet på väg att utgöra
själva kärnan i företagens verksamheter.
»Hållbarhetsarbetet riktar sig
mot hela värde- och försörjningskedjan. Det har blivit ett verktyg
för innovation och utveckling av
nya produkter, som är bättre för
människor, omvärlden och det

ekonomiska resultatet. Detta
skapar givetvis också helt
andra krav på ledarskapet«,
säger Jonas Berggren.
Nycklar till hållbart ledarskap
»För att kunna vara en hållbar ledare,
behöver vi förstå helheten. Helhetssyn
och känsla av sammanhang är två viktiga
nycklar till ett hållbart ledarskap«, säger
framtidsstrategen Anna Ferneman, affärsutvecklare och konsult för A&L Partners
& the Four Rooms of Change.
Men vad innebär det att ha helhetssyn
och en känsla av sammanhang?
Beteendeforskarna talar här ofta
om KASAM, som är ett begrepp som
myntades av den israeliska professorn
Aaron Antonovsky och som är uppbyggt
av tre centrala begrepp – begriplighet,
hanterbarhet och meningsfullhet, vilka
sammantagna gör människan mer
förmögen att klara påfrestningar. Det
handlar om att ha ett framåtriktat synsätt,
där man väljer att fokusera på styrkan hos
människor och grupper.
»Att skapa upplevelse av att det man
gör är meningsfullt, att man
förstår vad, hur och varför och att
man tillför den kunskap och de

resurser som nyttjas. Det ökar
både engagemang, energi och
effektivitet, vilket i sin tur påverkar organisationens framgång och
hållbarhet«, säger Anna Ferneman.
Självkännedom – att förstå sig själv
och andra
Grundläggande för en hållbar ledare är
att vara intresserad av sin egen utveckling
till självkännedom och ha ett genuint
intresse för människor. Det är inte minst
viktigt i förändringstider.
»Att förstå mig själv och andra och vad
som händer i grupper kan rusta organisationen att hantera både förutsedda
och oförutsedda förändringar. Detta
är ju egentligen inga nyheter, men för
detta krävs att man har förmågan att
vara närvarande i nuet och träna på sitt
ledarskap«, säger Anna Ferneman och
fortsätter:
»Många ledare tar sig inte tid för
eftertanke och reflektion i arbetet och
de upplever att de inte har tid att planera
framåt. De har knappt tid för sina
medarbetare och många menar att de
bara hinner släcka bränder och göra det
allra mest akuta på jobbet. Tidsbristen
gör att cheferna hela tiden känner
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att de ligger efter och inte har någon
övergripande kontroll över arbetet. Vilket
i sin tur påverkar förmågan att ta tid
för återhämtning.«
Att ta hand om sin egen kropp både
fysiskt och mentalt är en avgörande faktor
för att bli hållbar.
»Det inbegriper sömn, motion och
mental vila och det påverkar förmågan att
hantera stress och förmågan att vara en
närvarande ledare. Är du inte hållbar själv,
blir det svårt att skapa hållbarhet för dina
medarbetare och för organisationen. Detta
är vedertagen kunskap, men att gå från ord
till handling är ibland ett stort kliv. Trots
allt är det ju handling som gör skillnad«,
säger Anna Ferneman.

Positivt klimat
Ytterligare en nyckelfaktor för hållbarhet
är ett positivt, stödjande och upplyftande
klimat.
»Forskning visar att när vi fokuserar
på styrkor och på det positiva ökar vår
förmåga till kreativitet och förändringsbenägenhet, samtidigt bygger vi upp en
depå som gör att vi hanterar stress på
ett mer konstruktivt sätt. Framgångrika
team använder 5-6 gånger mer positiva
ord, jämfört med ett team som presterar
sämre. Som ledare kan man visa vägen
genom att vara öppen, nyfiken och uppmuntra till dialog. Det är viktigt att ha en
kultur, som bjuder in människor att våga

vara öppna och tala om både vad som
skapar välmående och engagemang,
men också bjuder in till en dialog
kring de svåra frågorna«, säger Anna
Ferneman.
Transparens och öppenhet är en
annan viktig aspekt på en hållbar
organisation.
»Öppenhet inger tillit och
förtroende är en viktig ingrediens för
framgång. Därför är det viktigt att
skapa trygga system, som hjälper till
att bygga stadiga relationer mellan
chefer och arbetstagare«, slutar
Anna Ferneman.

ETT HÅLLBART ARBETSLIV STÄLLER HÖGA KRAV
PÅ ARBETSORGANISATIONENS UTFORMNING
Hållbart ledarskap är en sak, men
vad är det då för drivkrafter som
gör en organisation hållbar? »En
organisation behöver ett tydligt
uttalat uppdrag, en vision och
mål som alla kan känna sig
delaktiga i och se hur de bidrar
till resultat. Förväntningar
och rollfördelningar behöver
tydliggöras«, säger Anna
Ferneman, A&L Partners.

som utmärker organisationens ledarskap
och att man är tydlig med detta. Då blir
det tryggt också«, säger Anna Ferneman
och avslutar:
»Ett hållbart arbetsliv ställer höga krav
på arbetsorganisationens utformning och
styrning. Ett systematiskt arbetsmiljöarbete som ska ingå som en naturlig del och
genomsyra den dagliga verksamheten«.

TE X T C ARL JOHARD

Chefen har visserligen ett ansvar för att
arbetsmiljön och arbetsförhållandena
är gynnsamma både med hänsyn till
medarbetarnas villkor, men också till
verksamhetens mål. Men det är också
viktigt att fråga sig hur en organisation
ser ut som möjliggör en bra chef.
»Arbetsorganisationen bestämmer
chefens handlingsutrymme och
inflytande. För att kunna skapa en hållbar
organisation, är det till stor hjälp med en
uttalad ledarskapsfilosofi. Att uttala vad
6
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Den viktigaste tillgången

SYNS INTE I BALANSRÄKNINGEN
Hur mår och utvecklas din
organisation och dina medarbetare?
Tillgångar och skulder redovisas
noga i bokslut enligt fastställd
nomenklatur. Nu vill allt fler
intresseneter även kunna värdera
den viktigaste och förmodligen
största resursen i företaget –
humankapitalet.
TE X T C ARL JOHARD FOTO BURE

Nu ökar kraven och önskemålen från
inte minst finansmarknaden att få fram
trovärdiga ekonomiska nyckeltal, som är
relaterade till personalens hälsa, kompetens, värderingar och attityder.
»Trots att just förhållanden som i vid
mening har med personal att göra är så
avgörande för ett företags framgångssaga, så har de idag ingen påverkan på
finansmarknadens investeringsbeslut.
Detta därför att de eventuella nyckeltal
som finns tillgängliga är alldeles för
undermåliga för att använda som beslutsunderlag«, säger Patrik Tigerschiöld, VD
för Bure. Han har tidigare bland annat
varit VD för Skanditek och chef för SEB
Allemansfonder samt är ordförande och
styrelseledamot i sju olika bolag.
Tjänsteföretag allt viktigare
Sverige är på väg att förvandlas från
en produktions- till en tjänstebaserad
ekonomi, där tjänsterna och personalens
kompetens och trivsel är ännu viktigare är
produkterna.
»Det här är det nya Sverige. En produkt
går alltid att kopiera, men har du inte
motiverade medarbetare når du inga
framgångar. Därför är det viktigt att lära
sig behärska och förstå dynamiken i de
processer, som skapar ett framgångsrikt

att hitta mätetal för företagskultur och letjänsteföretag«, säger Patrik Tigerschiöld
och tillägger:
veranskvalitet. Det vore bra om det kunde
»Det ser ut att finnas ett tydligt samband
skapas fler mätetal, som fångade upp den
mellan företag som drivs av ett patos,
typen av dynamik i organisationerna,
som är större än det egna jaget.
som är särskilt viktig för den
Dessa organisationer
tjänstebaserade indulevererar väsentligt
strin«, säger Patrik
mycket bättre
Tigerschiöld.
Investeringar
i många olika
med syfte att
dimensioner.«
exempelvis
Samtidigt
förbättra
har de svenska
personalens
företagens
hälsa är
balanslättare att
räkningar
genomföra
under senare
om det går
år blivit
att bevisa att
mycket mindre
de är lönsamma
kapitalintensiva.
i ekonomiska
Ett område som
termer.
visat väg är företagens
»Personalrelaterade
miljöredovisningar.
nyckeltal är inte bara
»Dessa har ökat
»Personalrelaterade nyckeltal är av stor vikt för av intresse för det
markant i värde. Inte
externa investerare«, säger Patrik Tigerschiöld,
egna företaget eller
minst beroende på att
VD för Bure.
organisationen. För en
konsumenterna har
extern köpsugen investerare borde de vara
blivit betydligt mer medvetna om denna
av stor vikt.
typ av frågeställningar och faktorer«,
Hälften av tiden i ledning och styrelser
säger Patrik Tigerschiöld.
diskuterar vi frågor om ledarskap och
kompetens. Och om vi ska investera i ett
Svårt att mäta humankapitalet
företag avgörs beslutet till stor del av hur
Men hur skapas nyckeltal för de mjuka
vi bedömer kompetensen och ledningen i
värdena i företaget? Idag är de mjuka
bolaget«, säger Patrik Tigerschiöld.
värdena marginella. Det som går att mäta
Särskilt viktigt är det att kunna mäta de
är bland annat sjukfrånvaro, ålder och
mjuka värdena vid förändringar.
utbildning.
»Alla företag lever idag i ständiga
»För en rättvis värdering av ett företag
förändringsprocesser. För att genomföra,
behövs en input av många olika mätetal.
leda och driva på dessa, så krävs det en
Som investerare tittar du på personalbättre kontroll över uppnådda resultat.
omsättningshastighet, sjukfrånvaro,
Vi ägnar idag mycket tid och kraft åt att
utbildningsnivå och ibland på minoriteter
utveckla företag genom att just defioch på pluralismen på arbetsplatsen.
Vi kan även mäta varumärkes- och
niera och följa upp förändringar«, slutar
marknadspositioner, men det är svårare
Patrik Tigerschiöld.
7
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För teknikkonsultföretaget ÅF löper hållbarhet som en röd
och blågul tråd genom det mesta. Både för det egna företaget
och för kunderna, där ambitionen är att hållbarhet ska vara
ett inslag i alla projekt. Med verksamhet i 80 länder och cirka
7 000 anställda, så är det minst sagt en häftig utmaning för
nytillträdda hållbarhetschefen Nyamko Sabuni.
TE X T PER ARONSSON FOTO ÅF
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Efter många år i politikens centrum,
senast som jämställdhetsminister, så säger
Nyamko Sabuni att oavsett sammanhang
så är det avgörande för hennes del att hon
får chansen att vara med och utveckla
samhället.
»Jag sa ja till ÅF för att jag vet att
det är ett företag som menar allvar med
sitt engagemang. Fokus ligger på att
förändra och förbättra och göra affärer
på ett juste sätt. Min roll är att kommunicera hur vi bedriver affärer och vad det
innebär att vara teknikkonsulter«, säger
Nyamko Sabuni
För Nyamko Sabuni råder det ingen
tvekan. Med rätt förutsättningar, så kan
skickliga ingenjörer och tekniker göra
världen bättre.
»Precis som alla andra företag har vi ett
samhällsansvar. Lägg därtill att vi som
teknikkonsultföretag och nyckelaktör
har ytterligare ett ansvar att uppfinna
lösningar som kan möta de utmaningar
vi står inför. Det handlar om att skapa
hållbara samhällen och ytterst ett
hållbart jordklot.«
Bättre beredskap att hantera katastrofer
Nu kan det låta som att ÅF ska rädda
världen, men givetvis är det inte riktigt
så som Nyamko Sabuni menar. I det stora
hela så är det ett ansvar som åligger alla,
men det hon vill är att ÅF och dess kunder
ska ligga i framkant av utvecklingen.
»Vi måste ha en beredskap att möta
naturförändringar, som delvis är naturliga
och delvis beror på vårt sätt att leva.

NYAMKO SABUNI
Nyamko Sabuni var folkpartistisk statsråd
2006 till 2013 och var bland annat ansvarig
för integrations- och jämställdhetsfrågor och
dessutom biträdande utbildningsminister.
Nyamko Sabuni tillträdde som hållbarhetschef
för ÅF den 1 oktober 2013.
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Här finns det massor att göra. Vi måste
exempelvis bli mycket bättre på att
hantera naturkatastrofer som jordbävningar, översvämningar, stormar, torka
och vulkanutbrott.«
Nyamko Sabunis definition av hållbarhet är att inte överutnyttja jordens resurser
med tillägget att hitta lösningar som
möter problemen.
»Ju fler människor vi blir på planeten,
desto viktigare blir det. En sak jag tycker
att det talas alldeles för lite om är just
beredskapen inför stora och oväntade
katastrofer, som kan drabba miljontals
människor. Alltså oväntade i den meningen
att vi inte vet vad som ska hända och när
och var. Här finns en stor uppgift att
hitta lösningar och idéer för att bättre
och effektivare rädda liv och skydda våra
samhällen.«
Att vara samhällsbyggare
De projekt ÅF är inblandade i runt om i
världen är till sin natur väldigt olika. Det
är en sak att driva ett projekt i Sverige
och något helt annat att göra det i Asien,
Sydamerika eller Afrika.
»Överallt och i alla sammanhang så
hänvisar vi till Global Compact, som
är FN:s riktlinjer för hur företag ska
jobba med hållbarhet. Vi ser alltid över
innehållet i projekten vi arbetar med och
hur de riskerar att påverka människor. Ta
till exempel det här med vattenkraftverk,
det är alltid ett stort ingrepp i ett område.
När människor tvingas flytta, hur ska det
gå till på bästa sätt? Hur påverkas fisket
som kanske många försörjer sig på? Ska
det byggas fisktrappor så att folk kan
fortsätta att fiska? Poängen är att överallt
där vi kan göra skillnad så går vi in med så
hållbara lösningar som möjligt.«
Rollen för ÅF, enligt Nyamko Sabuni,
är att vara samhällsbyggare.
»Ja, det är så vi ser det. Vi är med och
bygger upp våra samhällen. Det behöver
vi göra i många andra länder. Ett annat
konkret exempel är att utan tillgång till
el, så används eldningsmetoder som leder
till svåra sjukdomar. FN-rapporter visar
att det dör fyra miljoner kvinnor årligen
för att de andas in giftiga ämnen vid sina
kolspisar. Ren el för fler människor är ett
stort utvecklingsområde som verkligen
kan göra skillnad.«
10

ÅF ligger ständigt i topp som ett av de företag där unga människor vill arbeta. Nyamko Sabuni är övertygad om att en
förklaring är företagets syn på hållbarhet.

ÅF:s egen miljöpåverkan är också en
prioriterad fråga.
»Självklart måste vi leva som vi lär.
Vi mäter våra utsläpp och minskar dem
succesivt. Sedan är vår verksamhet
till sin natur inte särskilt skadlig, men
självklart jobbar vi med att minimera
vår miljöpåverkan. Vi gör också allt det
som jag betraktar som hygienfaktorer.
Att vi släcker lamporna efter oss, köper
ekologisk frukt, reser så klimatsmart som
möjligt och så vidare.«

»DET HANDLAR OM
ATT SKAPA HÅLLBARA
SAMHÄLLEN
OCH YTTERST ETT HÅLLBART
JORDKLOT.«
N YAMKO SABUNI

Hållbarhet är en fråga som alla måste äga
Nyamko Sabuni är övertygad om att ÅF:s
satsning på bland annat hållbarhet är
förklaringen till att ÅF återkommande
toppar undersökningar om var ungdomar
vill arbeta.
»Jag tror att framtidens arbetstagare
överlag kräver att få jobba i företag, som
har en gedigen värdegrund och som tar
socialt ansvar och prioriterar jämställdhet
och hållbarhet. De företag som inte gör

det är nog morgondagens förlorare. Så ja,
det är förmodligen därför man som ung
ingenjör vill jobba på ÅF.«
Hållbarhet är en fråga som alla måste
äga. I ett företag räcker det inte om några
få specialiserade sysslar med frågan. Alla
måste vara med och ledningen måste ta
ledningen.
»Vi kan bara nå målen när enskilda
individer gör rätt i sin vardag. Att de
tänker och gör hållbarhet till en vana.
När vi gör affärer, så vill vi exempelvis
motverka korruption. Då måste de som
sköter ekonomin i våra projekt ha tankar
och idéer om hur affärerna ska skötas på
ett korrekt sätt. Alla hittar sin del i olika
processer för att tänka hållbarhet och det
i sin tur ställer stora krav på ledningen att
se till att det fungerar.«
Störst i Europa?
Nyamko Sabuni hymlar inte med att ÅF:s
omfattande satsning på hållbarhet också
handlar om att ÅF ska växa och bli ännu
lönsammare. Målet är att bli Europas
ledande teknikkonsultföretag.
»Det är klart att det är en affärsidé som
vi tror på. Om vi kan utveckla hållbara
lösningar på samhällsutmaningar, så kan
vi bättre sälja våra tjänster till myndigheter, stater och andra företag. Inget
konstigt med det, huvudsaken är att vi
alltid gör det på ett juste sätt.
Hållbarhet är precis som demokratin.
Alltså något som vi alltid måste arbeta
med och hålla levande.«
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SSGs nya tjänst SSG Registrerad Leverantör är en ny webbtjänst, som stärker
hållbarhetsarbetet, knyter beställare och leverantörer närmare varandra och förenklar
administrationen. »Tjänsten sparar tid för oss, men den ökar också kvaliteten
på vårt leverantörsregister«, säger Billy Norberg, inköpschef på SCA Östrand.
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HÖJER KVALITETEN
OCH SPARAR TID

RAN T Ö R

SSG Registrerad Leverantör

E R AD LE

TE X T C ARL JOHARD

Allt fler företag får nu upp ögonen för att
de måste ha bättre koll på sina leverantörer och entreprenörer.
»Det går inte att göra som tidigare.
CSR-frågor blir allt mer viktiga och i det
arbetet är det mycket angeläget att säkra
och uppdatera företagets leverantörsbedömningar, liksom att se till att
företaget har justa avtal och knyter
justa leverantörer till sig. Det börjar
bli vanligare med ett mer strategiskt
perspektiv på själva arbetssättet«, säger
Patrik Persson, säljansvarig för SSG
Registrerad Leverantör.
Ny webbtjänst från SSG
Det är bakgrunden till det allt mer
ökade intresset för SSG Registrerad Leverantör, som är en ny
webbtjänst som knyter beställare
och leverantörer närmare varandra
och förenklar administrationen. Här
kan beställare i alla branscher följa upp
befintliga leverantörer samt vid behov
hitta alternativa leverantörer som uppfyller
beställarens krav.
»Traditionellt har leverantörshantering
varit tyngd av administration och dubbelarbete, samtidigt som de inte alltid haft
tillgång till uppdaterade uppgifter från
sina leverantörer«, säger Patrik Persson.
Nyregistreringar till tjänsten sker
varje dag. Det är främst leverantörer till
stora koncerner, med ett tydligt fokus på
hållbarhet och samhällsutveckling, som
regelbundet ansluter sig.

En av de industrier som använder
SSG Registrerad Leverantör är
SCA Graphic i Sundsvall.
»Vi har tidigare jobbat med egna
rutiner för leverantörsbedömning och
nya tjäntsten ersätter en stor del av det
arbetet. Vi ansluter successivt och för
vår del handlar det till att börja med om
uppgifter om närmare 400 entreprenörer
och leverantörer av direkt material«,
förklarar Billy Norberg, inköpschef på
SCA Östrand, och fortsätter:
»De stora fördelarna för oss är att
vi själva slipper distribuera
material, liksom bevaka att
leverantörerna har alla
dokument och tillstånd i
ordning. Vi får en mycket
aktuellare statusinformation
med färskare uppgifter som löpande
uppdateras. Det sparar tid hos oss,
men det ökar också kvaliteten på vårt
leverantörsregister.«
Fördelar även för leverantörerna
Men denna standardiserade hantering av
leverantörsbedömningar är lönsam även
för leverantörer.
»Tack vare webbtjänstens transparens
behöver en leverantör bara lämna
uppgifter en gång och dessa blir direkt
tillgängliga för alla anslutna beställare.
Beställare kan enkelt se vilka leverantörer
som finns, och i vilken omfattning
leverantörerna uppfyller beställarens
krav«, avslutar Patrik Persson.
11
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Friska företag

VET VAD DE VILL
Vad kännetecknar framgångsrika friska företag? Forskaren och psykologen
Ulrich Stoetzer har med den frågan i bakhuvudet genomfört en studie om
vad som utmärker företag med bra arbetsmiljö och låg sjukfrånvaro.
TE X T PER ARONSSON

Även om varje företag är unikt med sina
specifika förutsättningar, så hittade Ulrich
Stoetzer och hans kollegor på Arbets- och
miljömedicinska kliniken på Karolinska
institutet en tydlig gemensam nämnare.
Nämligen att de friska företagen satsar
aktivt på ledarskap och ledarskapsutveckling.
»Exakt hur frågan hanteras kan vara
väldigt olika. Det viktiga är att det
finns en systematik och en strategi, som
genomsyrar allt när det gäller ledarskap
och personalfrågor. Att man har en idé
med vad man vill. Att man har en noggrant utmejslad värdegrund att utgå ifrån.
Det krävs ett gediget arbete för att lyckas,
så det är ingen slump när ett företag är bra
på det här«, säger Ulrich Stoetzer.
På ett företag fattas det ständigt beslut.
Varje dag är en ny utmaning. Det gäller
att hänga med i konkurrensen. En bra
arbetsmiljö och ett harmoniskt klimat
är rent affärsmässigt en fördel. Det är så
självklart att man lätt glömmer bort att
det också är något som man måste arbeta
aktivt för.
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»I vår forskning kan vi se att de företag
som systematiskt arbetar med ledarskapsfrågor bättre och lättare kan fatta beslut.
Särskilt när det kommer till stora och
avgörande beslut, så har de redan en
fungerande apparat. När människor på
riktigt är delaktiga i vardagen, och vana
vid att vara det, så underlättar det oerhört
mycket när det till exempel är dags för en
genomgripande omorganisation.«
En för alla, alla för en
En specifik faktor som Ulrich Stoetzer
lyfter fram är vikten av att få med alla
ledare inom företaget på en gemensam resa.
»Återigen, det handlar om systematik.
När samtliga chefer genomgår samma
ledarskapsprogram, så vet alla inblandade
att det finns en tanke med hur ledarskapet
utövas. Det i sin tur skapar tillit och
förtroende i organisationen. När ledarstilen är gemensam och uttalad, så kan
medarbetarna räkna med att få samma
respons oavsett vilken chef de vänder sig
till.«
Ulrich Stoetzer förklarar att det inte
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alls handlar om likriktning utan om att
skapa en miljö, och en metodik, där alla
känner sig rättvist behandlade. När Ulrich
Stoetzer berättar om sin forskning, så
återkommer han ofta till grundläggande
saker som att bete sig hyfsat och vara artig.

»DET BEHÖVS MER OCH
DJUPARE FORSKNING
OM KONFLIKTER OCH MOBBNING
PÅ ARBETSPLATSERNA.«
ULRICH S TOE T ZER

»I studien har vi undersökt hur det
ser ut med mobbning och utfrysning
på arbetsplatserna. Siffran vi fick fram
visar att så mycket som tolv procent av
de anställda på en arbetsplats upplever
sig som utfrysta. Svart på vitt betyder
det att alldeles för många människor mår
dåligt och har en besvärlig arbetssituation. Sedan är det givetvis olika grader
av utfrysning. Men jag vill nog påstå att
mobbning är vanligare inom arbetslivet än
vi tidigare kanske har trott. Här behövs
mer och djupare forskning!«
Jargong är mobbning
Något Ulrich Stoetzer ofta stöter på som
en »förklaring« till varför det exempelvis
används råa och förklenande uttryck är
att det bara är en jargong. Något ganska
oskyldigt.
»Ja, den ursäkten är väldigt vanlig.
Men jag tycker att jargong är mobbning.
Favoriten är ’vi har en rå men hjärtlig
stämning’. Ursäkta, men det är trams.
Vissa av de saker som sägs, särskilt på
manliga arbetsplatser, är sådant som
man skulle råka illa ut för i ett annat
sammanhang. Kalla någon för jävla idiot
eller kasta ur sig diverse könsord är inte
okej. Ibland blir jag förvånad hur vuxna
människor beter sig mot varandra.«

Ulrich Stoetzers definition av mobbning är när en människa blir utsatt för
kränkande eller fysiska handlingar, som
gör att hon eller han hamnar utanför
gemenskapen.
»Det är alltså inte en konflikt mellan
två individer. Mobbning är när en person
utsätts för obehagligheter och känner
sig utanför. Tyvärr händer det alldeles
för ofta att sådana situationer inte tas på
allvar. En annan favorit är att ’det var inte
illa menat, jag skulle bara skoja lite grann’.
Den inställningen i sig är vad jag kallar
för en andra kränkning, en förminskning och okänslighet inför läget. Om
någon känner sig utsatt, då är hon eller
han utsatt. Känslan hos individen är
facit. Budskapet är därför att det alltid
är ytterst angeläget att ta människor på
allvar vid minsta antydan att något inte
stämmer.«
Vi vet vad som är rätt och fel
Ulrich Stoetzer berättar att han ofta hör
folk säga att det handlar om komplicerade
relationer mellan människor och att en del
är onödigt känsliga, eller kanske till och
med lite konstiga. Att vissa människor
helt enkelt är mer konfliktbenägna.
»Det är att fly problemet. Arbetsplatser
består av människor och människor har
olika personligheter. För allas bästa är det
något vi måste kunna hantera. Egentligen
är det inte särskilt svårt. Jag tror mycket
på att komma överens om en policy, som
säger hur vi ska behandla varandra. Jag
tror att de allra flesta alldeles automatiskt
vet vad som är rätt och fel. Vanlig hövlighet kommer man långt med. När policyn
väl finns på plats, så måste den hållas
levande och ledare och chefer har ett stort
ansvar att föregå med gott exempel.«
Nästa forskningsfält, som Ulrich
Stoetzer funderar på att beträda, är så
kallad interventionsforskning.
»Vi vet mer och mer om vad som
utmärker bra organisationer. Kan man
sedan införa de sakerna på företag
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som inte är så bra, så är det givetvis
intressant att ta reda på vad som händer
då. Frågan som söker sitt svar är om det
går att förändra företag.
I det sammanhanget ska vi också titta
på organisationer. Vi har redan inlett ett
samarbete med Svenska Kyrkan. Sedan
kan det bli allt från idrottsföreningar till
politiska partier.«

ULRICH STOETZER
Ulrich Stoetzer är psykolog och medicine doktor
och arbetar på arbets- och miljömedicinska
kliniken i Stockholms läns landsting. Inom
Karolinska institutets ram forskar han bland
annat om organisationspsykologi och relationer
på arbetsplatser. Hans senaste studie handlar
om vad som utmärker företag med bra
arbetsmiljö och låg sjukfrånvaro.
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W. L. Gore & Associates

DE ANSTÄLLDAS

FAVORIT
År efter år har W. L. Gore &
Associates placerat sig på tidningen
Fortunes lista »100 Best Companies
to Work For«. Är W. L. Gore bekant?
Inte? Men om vi säger Gore-Tex så
klarnar säkert bilden. Men vad är
det som gör det stora, familjeägda
amerikanska teknikföretaget till en
så attraktiv arbetsplats? Vad är det
som Gore gör som inte andra gör?
TE X T HÅK AN PERSSON FOTO W. L . G ORE & A SSOCIATE S
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1958 startade kemiingenjören Bill Gore
tillsammans med hustrun Vieve ett eget
litet företag hemma i källaren i Newark,
Delaware. Efter att i flera år jobbat åt
jätten DuPont ville han fullt ut satsa på
en egen idé om produktion av bandkablar.
Affärsidén grundade sig på tekniska
lösningar för elektronikindustrin med
plast och kemi, men det fanns även en
annan ingrediens i deras företagande.
Paret Gore hade en vision om att bygga
ett företag utan traditionella hierarkier,
utan den vanliga organisationsmodellen.
Ett företag där gemensamma värderingar,

engagemang och stark tilltro till den
enskilde individens förmåga skulle vara
ledstjärnor.
I ett amerikanskt näringsliv på högvarv
och med lednings- och organisationsfilosofier starkt färgade av militären
växte det annorlunda elektronikföretaget
snabbt sig starkare. Det gjorde också
den ovanliga och framsynta kultur som
makarna Gore så omsorgsfullt mejslade
fram och vårdade. Istället för att blekna
när framgångarna kom, så blev värderingar och principer än starkare och en
del av framgången. Idag är Gores en av
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världens bästa arbetsplatser och ett mycket
lönsamt och innovativt teknikföretag med
världsomspännande verksamhet. Och
kulturen lever i allra högsta grad.
Medarbetare, inte anställda
Gunnar Carlsson är ansvarig för W. L.
Gore i Skandinavien och har jobbat inom
företaget ända sedan 1982. »Jag tillhör ju
en mer eller mindre utrotningshotad art,
en som blivit kvar länge i företaget, men i
Gore är det inte ovanligt, tvärt om.«
»Grunden till vår kultur hittar du
egentligen redan i vårt namn, W. L. Gore
& Associates. Associates i namnet syftar
på alla medarbetare, inte på några andra
affärspartners. Inom Gore är du inte
anställd, du är en medarbetare, vi kallas
alla ’associates’. Så fort du blir anställd så
får du också en del av aktierna i företaget.
Gore är fortfarande ett familjeföretag,
vilket innebär att aktien inte handlas.
Som medarbetare finns ditt delägande i
en stor medarbetarstiftelse. Framgång för
företaget blir framgång för stiftelsen och
för den enskilde medarbetaren. På samma
gång bygger vi in ett långsiktigt tänkande
i organisationen från första början. Värde
ska byggas gemensamt och långsiktigt i
företaget.«
»Just den enskilda medarbetarens
förmåga att hitta en egen väg till framgång och utveckling är en nyckelfaktor i
vår kultur. Gores organisation är platt och
har fortfarande inga hierarkiska drag. Vi
organiserar vårt arbete i små självstyrande
team, där individen får stort utrymme att
växa, ta för sig och utvecklas.«
Men, och det är ett viktigt men,
påpekar Gunnar:
»Du måste själv ha drivkraften,
förmågan och viljan att utvecklas. Team
som själva bygger sin utveckling och löser
problem är fundamenta i vår organisation.
Det är kanske lätt att tro att sättet att
arbeta bygger på att olika team ställs mot
varandra och konkurrerar om idéer och
resurser. Men vi konkurrerar inte internt.
Vi ser till att vi konkurrerar desto hårdare
externt, på marknaden. Och det har visat
sig rätt framgångsrikt«.
På den punkten är det lätt att hålla
med. W. L. Gore & Associates finns idag
på alla jordens kontinenter. Bolaget kan

nästan liknas vid ett konglomerat. Diversifieringsgraden är hög och har resulterat i
en rad olika teknik- och produktområden,
där man är världsledande. Kardiologisk
medicinteknik, högpresterande tekniska
textilmaterial, avancerad rymdteknik och
industriella komponenter. Dock finns en
tydlig och sammanhållande faktor längst
bak i produkt- och komponentkedjan,
PTFE (polytetrafluoroethylene), vilken är
grunden för det mesta som utvecklas och
produceras inom Gore. En kulturbärare i
sig själv.
Kommunikationen är viktig
En annan viktig sak, som verkar typiskt
för sättet att arbeta inom Gore, är den
raka kommunikationen.
»I en platt organisation som vår är det
avgörande att människor kommunicerar
mycket och direkt. Hos Gore lyfter du
frågan med den det berör, inte enligt ett
organisationsschema. Det fungerar tack
vare att vi inte får de sidoeffekter, som rak
kommunikation har i en mer traditionell
organisation, där visst maktspel och
positionerande är inbyggt i systemet. Det
betyder också att du kan få tuff kritik,
likväl som inspiration rakt över bordet,
från vem som helst. Men framför allt
så kortar direkta kommunikationsvägar
avstånden mellan människorna i företaget.
God förmåga att kommunicera är också
en vinnande egenskap som medarbetare
hos Gore, eftersom du själv måste se till
att bli sedd och hörd. Hos oss kan du
aldrig lita till manualer och automatiska
stödfunktioner«, säger Gunnar utan att
det låter det minsta negativt.
Å andra sidan är en av de högt rankade
fördelarna bland medarbetarna på Gore
friheten att verkligen jobba med det du
brinner för, det som är viktigt för just dig.
»När det gäller den personliga och
yrkesmässiga utvecklingen hos en
medarbetare brukar vi fråga: ’Var är
du som lyckligast?’ Sök dig mot den
känslan. Passion är en egenskap, som
verkligen kan göra skillnad. Den är
viktig för oss som företag och den är
viktig för mig som medarbetare. För
att jag ska kunna nå mitt maximum«,
förklarar Gunnar Carlsson.
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Uppmuntrar balans i livet
Balans i livet är något som vi alla söker,
men så ofta har svårt att hitta. Att känna
sig klämd mellan företagets krav och
familjens behov är i det närmaste ett
nutida tillstånd. Inom Gore har man tagit
frågan på allvar.

Gore är inte bara en av världens bästa arbetsplatser,
utan också ett mycket lönsamt och innovativt
teknikföretag med världsomspännande verksamhet.

»Frihet att styra sin tid är en
grundmurad rättighet« , förklarar
Gunnar Carlsson.
Det är något som bekräftas i undersökningen som ligger till grund för tidningen
Fortune’s ranking av arbetsplatser. 91%
av de anställda inom Gore säger att de
uppmuntras av företaget att hitta en
fungerande balans i livet. 96% säger att
de kan ta tillräckligt med ledighet för
att uppnå en bra balans mellan jobb och
familjeliv eller fritid.
Och kanske är det just den självklara kopplingen till hur vi människor
egentligen vill leva våra liv och, hur vi
fungerar i grupp utanför jobbet, som gör
att organisationen och kulturen hos Gore
känns självklar och lätt att förstå, om än
ovanlig.
En sak, som kan vara svårare att förstå,
är hur det är att vara chef inom Gore. Hur
kan man vara chef i en organisation utan
tydliga nivåer?
Ledare, inte chef
»Ledare blir du genom att du får efterföljare«, säger Gunnar enkelt.
»Hos oss utnämns inga ledare, utom i
ytterst specifika fall. Vi pratar mer om ledarskap än ledare. Ett naturligt ledarskap
15
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som visar sig genom din personlighet,
dina fackkunskaper eller ditt sätt att
agera och som resulterar i att andra följer
efter eller lyssnar på dig. Så inspirerar vi
naturliga ledare, som inte utgår från en
position utan från en naturlig och självklar
roll. Dessutom behöver inte en ledarroll
med automatik resultera i exempelvis
bättre lön. Din ersättning utgår från
hur du bidrar till företaget«, berättar
Gunnar Carlsson.
Just lönebildning och lönenivåer är
något som nya i organisationen kan
uppleva som lite pressande och jobbigt
i början.
Ranka din kompis
»Vi rankar varandra som medarbetare hela
tiden enligt ett visst system. Det innebär
att du bedömer dina arbetskamrater,
deras prestationer och deras betydelse för
företaget. Den samlade bedömningen,
som görs av dina arbetskamraters ranking
av dig, påverkar din lönesättning. När
man jobbat ett tag inom företaget blir
detta naturligt och ett stöd för dig själv
i din utveckling, men från början är det
ovant. Därför är det ofta lättare för yngre
människor att snabbt komma in och
hitta sig själv i företagskulturen på Gore.
Då har man inte präglats i någon större
utsträckning av mer traditionella organisationer, man är aktiv och engagerad
och tar till sig nya sätt att tänka«, säger
Gunnar Carlsson som med sina dryga
30 år inom företaget har introducerat
företagets policys och förklarat dess kultur
för många nya medarbetare genom åren.
Fyra viktiga principer
»Eftersom det finns en stor portion av
bondförnuft och vanliga hederliga umgängesregler i vår arbetsmodell, så är den
lätt att förstå för den som börjar hos oss.
Vi har fyra viktiga grundprinciper eller
guidelines, som vi håller hårt på och som
varit oförändrade sedan de formulerades
av Bill Gore en gång i tiden.
• Fairness, handlar om att vara juste och fair
mot alla man kommer i kontakt med i arbetet,
internt och externt.
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• Freedom, handlar om att ge alla full frihet att
utvecklas och att växa i kunskap, skicklighet
och ansvarstagande.
• Commitment, är principen om det egna
åtagandet. Att lösa saker via ett personligt
åtagande istället för via ordergivning.
• Consultation, betyder att alltid diskutera
svåra beslut som kan påverka företagets rykte
eller ställning med andra medarbetare.

»Den sista principen handlar om det vi
också kallar ’waterline-beslut’«, fortsätter
Gunnar Carlsson:
»Det är en viktig princip för alla, men
framför allt när du börjar i ett stort,
tekniskt företag med högkvalitativa
produkter. Många beslut som ska fattas
kan från början kännas pirriga, det kan
vara mycket i vågskålarna. Rätt beslut
innebär att vi flyter, fel beslut så tar vi
vatten över huvudet. Pirrar det i magen så

»DU MÅSTE SJÄLV
HA DRIVKRAFTEN,
FÖRMÅGAN
OCH VILJAN ATT
UTVECKLAS.«
GUNNAR C ARL SSON

är det definitivt ett waterline-beslut. Då
är det naturligt för oss att samla personer
som kan bidra positivt till en diskussion
före beslutet. Det är inte ett tecken på
osäkerhet, tvärtom så är det ett tecken på
styrka i vår organisation. Jag tror också
att medarbetarna växer sig starkare på
kortare tid tack vare det här förhållningssättet. Vattenlinjen flyttas neråt med tiden
och företaget slipper att viktiga beslut
fattas i hastigt mod.«
Kan man då hänga upp hela tyngden av
W. L. Gore & Associates grundmurade
goda rykte som arbetsplats på den interna
kulturen? Eller kan det vara något annat?
I en kommentar till att Gore varit
med på samtliga 16 topplistor över
USA:s bästa arbetsplatser som tidningen

Fortune publicerat sa nuvarande CEO:n
Terri Kelly, som själv har över 30 år i
företaget;
»Erkännandet av Gore som en av
de absolut bästa arbetsplatserna återspeglar den helt avgörande roll som vår
företagskultur spelar när det gäller att
utveckla nöjda medarbetare och starka
affärsresultat. Vår kultur är vår största
konkurrensfördel. Det skapar en arbetsmiljö, där medarbetare känner sig styrkta
av att verkligen göra skillnad. Det är
också kulturen, som är drivkraften bakom
våra många innovationer inom ett så brett
industriellt spektra som vårt.«
Gore handlar inte om filantropi
Kultur och mänskliga relationer som
drivkraft för innovativa premiumprodukter inom teknik? Ett familjeföretag
med 10 000 medarbetare i 140 länder som
jobbar efter sin grundares gamla personliga teser? Gore är i många avseenden
ett annorlunda företag. Men en sak vill
Gunnar Carlsson tydligt slå fast.
»Det här handlar inte om filantropi.
Om inte vår kultur starkt skulle ha bidragit till att göra företaget framgångsrikt
skulle den ha skrumpnat ihop och självdött. För oss är det här ett sätt att göra
bra affärer och fantastiska produkter.«
Det är inte utan att man som svensk
tänker på IKEA när man pratar om Gore.
Även IKEA är högt listat när studenter
pratar om sina favoritföretag. De delar
en stark, levande företagskultur byggd
kring en person och hans principer kring
arbete och företagande. Det finns stora
möjligheter att utvecklas och göra karriär
inom företaget. Den egna drivkraften är
viktig. Dessutom har båda företagen en
rejäl portion bondförnuft inblandad när
det gäller grundläggande värden och sin
unika företagskultur. Ett bondförnuft
som känns både lugnande och befriande
i en globaliserad affärsvärld, som allt mer
domineras av nya doktriner, experter och
organisationskonsulter.
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Nytt regionalt nätverk

FÖR ÖKAD HÅLLBARHET
Akzo Nobel har tillsammans med SSG tagit initiativ till att i Mittsverige starta ett regionalt nätverk inom
hållbarhet. Initiativtagare är Pär Melin, platschef på Akzo Nobel i Stockvik. Deltagande industrier är initialt
Akzo Nobel, SCA Östrand, SCA Ortviken, MittSverige Vatten och Näringslivsbolaget. SSGs uppgift är att
vara samordnande för nätverkets industriella ben och dessutom utgöra nätverkets administrativa kitt.
Även Valmet och Kubal kommer att bjudas in till samarbetet.
TE X T C ARL JOHARD

»Detta är ett nätverk för erfarenhetsutbyte inom hållbarhet för industrierna i
Mittsverige, det vill säga företag från
Iggesund i söder till Örnsköldsvik i norr
och från Sundsvall i öster till Östersund i
väster«, säger Mats Karlsson, chef för SSG:s
affärsområde Teknik och Underhåll.
Ambitiöst innehåll
Det nya nätverket ska bland annat ta fram
modeller för beräkningar av LCC (Life
Cycle Cost) och LCP (Life Cycle Profit).
En annan viktig del är att med skolor
och universitet utveckla regionens kompetens inom underhåll och driftsäkerhet
genom att skapa utbildningar som stödjer
industrins behov.
En tredje viktig uppgift blir erfarenhetsutbytet, att genom ett ökat samarbete
bygga en regional infrastruktur och en
stark industriregion inom dessa områden.

»Hela tanken med samarbetet är
att skapa en verkstad för framtagande
av verktyg, som ger stor nytta till den
regionala industrin. Sedan är det alltid
bra att det finns fungerande samarbete
och nätverk, där industrin kan provskjuta
olika idéer och behov, som SSG och andra
parter sedan kan hjälpa till med att
realisera«, säger Mats Karlsson.
Samarbete med andra nätverk
En tanke är även att det nya nätverket ska
inleda samarbete med SMGC, som är ett
starkt industriellt regionalt nätverk på den
svenska västkusten med stora industrier
som medlemmar.
»Det här passar väldigt bra in i SSG:s
affärsidé, vision och strategi. Vi ska
aktivt finnas med bland inspirerande
nätverk, som på sikt kan bidra med att
hjälpa den svenska industrin. Så det här

Pär Melin, Akzo Nobel.

arbetet känns klockrent för oss«, säger
Mats Karlsson.
Pär Melin, Akzo Nobel, avslutar: »Vi
som jobbar ute på industrin ställs ofta
inför samma utmaningar. Nätverket
ska ge oss möjlighet att få tillgång till
bra lösningar på dessa problem. Inom
underhållsområdet behöver vi hjälp med
argument när vi vill höja statusen på
anläggningarna. Där kommer hållbarhetsaspekten in som ett bra argument.«
17
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TUNG INDUSTRI
SOM LEDS MED LÄTT HAND

Sveriges enda smältverk för att ta fram basmetaller är Boliden
Rönnskär i Skelleftehamn. Där arbetar i dag cirka 900 personer på
en arbetsplats som har gått från att vara rent ut sagt livsfarlig till
en av de säkraste i branschen.
TE X T PER ARONSSON FOTO BOLIDEN

Fem dödsolyckor under 1980-talet och fram
till mitten av 1990-talet ledde till en insikt
om att det krävdes ett annorlunda säkerhetstänkande. En rad åtgärder genomfördes och 2011 fick Boliden Rönnskär det
prestigefyllda arbetsmiljöpriset »Årets
Industriföretag«.
Åke Roos är nytillträdd platschef och
säger att ett faktabaserat och konsekvent
ledarskap är ledstjärnan och det bästa sättet
att åstadkomma varaktiga förändringar.
»På kort sikt går det att få saker och
ting att hända genom att peka med hela
handen. Men i längden är kompetens
och lyssnande ledarskap det enda sättet
att få alla att gå åt samma håll. Allting
vi gör går ut på att utveckla företagets
konkurrenskraft och då måste vi vara en
attraktiv arbetsplats. Målet är att vara
betydligt bättre om tio år än vad vi är
idag. Det gäller allting och inte minst
arbetsmiljön.«
Operationellt och individuellt
Det handlar om individer och hur de
mår, vad de gör och tycker. Åke Roos
understryker att när det gäller till exempel
att förbättra säkerhetsarbetet så måste
informationen komma fram till ledningen
om det är något som brister.
»Både när det gäller övergripande strategi och incidenter, så måste alla ha rätt
kunskap för att förbättringsarbetet ska
fungera. Ta det här med personalsäkerhet.
18

Vi måste hela tiden lära oss av vad som
händer. Det är inte lätt att agera på sådant
som vi inte känner till. Därför är det
jätteviktigt att alla kommunicerar. Det
satsar vi mycket på. Att nå ut till berörda,
vilket alltid är speciellt i ett företag med
skiftgång.«
Ett centralt inslag är systematisk
målplanering på individnivå, där medarbetarna själva utformar handlingsplaner.
»Absolut viktigast är att jobba med
direkt operationella mål, samtidigt som
kontinuerligt förbättringsarbete måste ses
som en lika naturlig del i vardagen som de
operativa målen.«
Kunskap är guld värd
Rönnskärsverken är en stor och tung
industri. Åke Roos säger att riskerna
med stor konsekvens sedan länge har en
systematisk hantering. För att komma
längre i säkerhetsarbetet så gäller det att
också minska antalet incidenter med liten
konsekvens.
»Ja, och just därför är det absolut nödvändigt att jobba systematiskt med allt
skyddsarbete. Det gäller för all industriell
verksamhet och givetvis även för oss.«
Rent tekniskt är det mycket avancerade
processer för att skapa slutprodukter som
guld, koppar, bly, zink och silver. Det gör
att humankapitalet är extra viktigt.
»Vår konkurrenskraft bygger på att vi
ständigt förbättrar processerna och sättet

»ETT FÖRETAG SOM
INTE ÄR LÖNSAMT
ÄR DEFINITIVT INTE
FRISKT!«
ÅKE ROOS

att arbeta på. Kunskaperna för hur det ska
gå till sitter i våra anställda, rakt upp och
ner. Vi behöver experter, folk som kan
sina saker. Därför är det helt avgörande
att vi attraherar och lockar talanger att
söka sig hit och att arbetsuppgifterna är
tillräckligt utmanande. Precis som med
arbetsmiljön har vi ett bra läge, men vi
kan alltid bli bättre.«
Frisk lönsamhet
På frågan om det går att sätta likhetstecken mellan ett friskt och ett lönsamt
företag, så kommer svaret blixtsnabbt.
»Ja absolut, ett företag, som inte är
lönsamt är definitivt inte friskt!«

HÅLLBART LEDARSKAP |
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Det friska bruket

I FORS
»Sedd, hörd och behövd« är devisen som på alla nivåer
genomsyrar hela Stora Enso i Fors utanför Avesta. Det goda
dagliga arbetet på bruket har även gett avtryck i form av
flera utmärkelser. Bland annat har Korpen utsett bruket
i Fors till »Sveriges Friskaste Företag« och den fackliga
medlemstidningen Dagens Arbete utsåg bolaget till
»Årets Industriföretag« för bästa arbetsmiljö.
TE X T PER ARONSSON

Catarina Gustafsson, som är chef på
företagshälsan på Stora Enso Fors AB,
säger att det finns många förklaringar till
varför arbetsmiljön är så bra på kartongbruket, som har cirka 550 anställda och
därmed är en stor arbetsgivare i trakten.
Friskvård och hälsa är en prioriterad fråga
på såväl individ-, som grupp- och organisationsnivå. Men framför
allt handlar det om en
levande företagskultur.
»Här finns ett
engagemang som gör att
vi gemensamt gör saker och ting på ett
bättre sätt. Det centrala är att det inte är
framtvingat, utan ett resultat av många
års arbete med att skapa en omtänksam
och bra miljö. I grunden vet förstås alla
också hur viktigt det är att bruket lever
kvar på orten. Alla gemensamma aktiviteter som gör att vi samverkar i grupp,

på fritiden eller på jobbet, bidrar till vårt
friskvårdsarbete. Oavsett om de anordnas
av vår Trivsel- och Friskvårdskommitté,
av företaget eller av någon på arbetslaget,
så bidrar det till samhörighet och
delaktighet. Vi har högt i tak på jobbet.«

»VI AGERAR TIDIGT
OCH ANPASSAR
ARBETET SÅ LÅNGT
SOM MÖJLIGT.«
C ATARINA GUS TAFSSON

Halverad sjukfrånvaro
Det konsekventa arbetet med att få personalen att må bra har gett mycket konkreta
resultat på sjukfrånvaron, som sedan 2003

har halverats från 5,8 till cirka 3 procent
idag. Catarina Gustafsson menar att aktiv
rehabilitering och att agera preventivt är
grundläggande förutsättningar för en låg
sjukfrånvaro.
»Vi agerar tidigt och anpassar arbetet
så långt som möjligt. Det innebär att vi
försöker göra om arbetsuppgifter, så att
det passar den enskilde och på det sättet
bidra till att man kommer tillbaka till
arbetsplatsen så snart som möjligt. Vi har
också regelbundna möten med Försäkringskassan.«
Hennes bästa tips till företag, som
upplever att de behöver förbättra sitt
arbete med hälsofrågor, är att skapa
delaktighet.
»Om medarbetarna mår bra innebär
det att man har de bästa förutsättningarna för att skapa arbetsglädje, trivsel
och effektivitet.«
19
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Verktyget som ger dig

STENKOLL PÅ HUR MÄNNISKAN
OCH GRUPPEN MÅR
Healthwatch är ett verktyg, som
hjälper arbetsgivarna att mäta
organisationens välbefinnande,
liksom att agera proaktivt och
systematiskt för att förbättra de
anställdas arbetsmiljö samt fysiska
och psykiska hälsa.
TE X T C ARL JOHARD

Varje år brukar många företag genomföra
stora arbetsmiljöundersökningar för att ta
reda på hur de anställda egentligen mår.
»Nackdelen med dessa är att de ofta
har passerat bäst-före-datum, eftersom
det har gått ett halvår innan resultaten är
framme och de nya målen ska fastställas
utifrån undersökningen«, säger Dan
Hasson, stress- och arbetsmiljöforskare
anknuten till Stressforskningsinstitutet

vid Stockholms universitet.
Bristen på aktuella och bra verktyg för
att mäta, bevara och öka anställdas hälsa
och arbetsmiljö drev Dan Hasson till att
utveckla verktyget Healthwatch, först
som doktorand på Uppsala Universitet
och senare som forskare vid Karolinska
Institutet (KI) och Stockholms Universitet.

för att kunna utvecklas i sin roll och veta
hur de ska hantera resultaten«, säger Dan
Hasson.
Den första versionen av Healthwatch
kom 2001, den andra versionen kom 2004
och nuvarande version släpptes 2007.
Mät gruppens välbefinnande
Tjänsten består huvudsakligen av tre
delar: hälsonyheter, självhjälpsverktyget
»Min hälsa« och arbetsmiljökartläggningar. I självhjälpsdelen finns möjlighet
att mäta, följa och jämföra den egna
hälsan och stressnivån över tid. Men
arbetsgivaren kan även mäta gruppens
välbefinnande.
Dan Hasson har här siktat in sig på att
medarbetarenkäterna ska gå snabbt att göra,
annars sjunker motivationen att svara.
»Absolut max 10–15 minuter – mer tid
får det inte ta. Vi har också en kortare

Frekvent medarbetarundersökning
Healthwatch är egentligen en frekvent
medarbetarundersökning med inbyggda
möjligheter att åtgärda problem. Verktyget är till för att bevara och öka hälsa och
prestation, motverka stressrelaterad ohälsa
och optimera arbetsglädje för individer,
organisationer och företag.
»En grundidé är att fånga upp människor innan de blir sjuka. Tanken är att
cheferna ska få möjlighet till utbildning,

11 FRÅGOR SOM
AVSLÖJAR HUR DU MÅR

Healthwatch är en frekvent medarbetarundersökning med

inbyggda möjligheter att åtgärda problem.
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•

Hur mår du just nu?

•

Hur sov du i natt?

•

Hur är din koncentrationsförmåga just nu?

•

Hur stressad är du just nu?

•

Hur är din energinivå just nu?

•

Hur stor kontroll har du över ditt liv just nu?

•

Hur nöjd är du med ditt sociala liv just nu?

•

Hur effektiv är du på arbetet just nu?

•

Hur stor är din arbetsglädje just nu?

•

Hur hög är din arbetsbelastning just nu?

•

Hur är stämningen på arbetet just nu?
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enkät, som bara tar 10–15 sekunder«, säger
Dan Hasson.
Tanken är att medarbetarna ska svara
ofta, så att resultatet är aktuellt och
hjälper arbetsgivaren att följa positiva och
negativa trender. Arbetsmiljöfrågorna är
en färskvara.
»Hur relevant är det om jag kommer till
dig och försöker åtgärda hur du mådde
i april när vi befinner oss i mitten av
november?« undrar Dan Hasson retoriskt
och syftar på traditionella undersökningar, som kanske bara görs en gång
om året med en återkoppling först flera
månader senare.
Femminutersrapporter
Frågorna bygger på vetenskapligt validerade formulär och resultaten är statistiskt
säkerställda.
»De finns i tre nivåer: quickfixåtgärder
för bråttomchefen, en lite mer omfattande
version samt en totalgenomgång för den
som vill förändra på djupet och utvecklas
som ledare«, säger Dan Hasson och
fortsätter:
»Vi kan också hjälpa organisationen
att ta fram femminutersrapporter. Den
analysen görs manuellt. Du ser snabbt
om det är en negativ eller positiv trend.
Då kan du som chef omgående få reda på
styrkorna i gruppen och vad som sticker
ut och behöver åtgärdas. Vi mäter på så

sätt att chefen får ett bra underlag för att
ställa ytterligare frågor.«
Fördelar med Healthwatch
Fördelarna med Healthwatch är att i
realtid kunna arbeta proaktivt för att
främja en god hälsa och arbetsmiljö samt
undvika långvariga sjukskrivningar.
»Det handlar om en samverkan mellan

»EN GRUNDIDÉ ÄR
ATT FÅNGA UPP
MÄNNISKOR INNAN
DE BLIR SJUKA.«
DAN HA SSON

alla nivåer i en organisation. Dels får
varje medarbetare egna verktyg att jobba
med medan personalavdelningen kan
följa hela organisationen. Ser de att en
grupp mår dåligt kan de snabbt kontakta
chefen och erbjuda stöd. Det spar tid och
hjälper företaget att arbeta förebyggande
och hälsofrämjande. Dessutom undviks i
bästa fall problem, som skulle kosta både
företaget och de anställda mycket energi
och pengar«, säger Dan Hasson.
Vissa företag som använder verktyget
har direkt koppling till företagshälsovården, även på individnivå. Då kan
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företagshälsovården reagera på alarmerande resultat och inom 24 timmar föreslå
en läkartid till en medarbetare som ber
om det.
»Därigenom kan vi suga upp folk långt
innan de blir sjuka«, säger Dan Hasson.
Många kunder
Idag arbetar ett 40-tal organisationer och
25 000 enskilda användare med Healthwatch. För privatpersoner är tjänsten
kostnadsfri.
Två av verktygets första och
idag största kunder är Astra
Zeneca och Manpower
Hälso-partner.
»Deras erfarenheter
är mycket positiva.
Det här är ett nytt sätt
att jobba på. Det är en
kulturell resa och som
företag måste du vara
beredd på att vilja jobba
proaktivt och systematiskt
med hälsofrågorna«,
slutar Dan Hasson.

HÖJ DIN EFFEKTIVITET OCH PRESTATION
GENOM ATT STRESSA RÄTT!
»Stress är en livsviktig reaktion som rätt
använd kan bidra till ökad livskvalitet,
förbättrad hälsa och högre prestationsförmåga. Samtidigt utgör stressrelaterade
sjukdomar ett betydande problem för
folkhälsan. Men ett snabbt tempo, många
järn i elden och höga personliga krav är
inte ohälsosamt i sig. Med effektiv stresshantering och tillräcklig vila stimuleras
kroppens olika skyddssystem och kroppen
och hjärnan stärks långsiktigt«, säger
Dan Hasson, forskare och författare som
doktorerat i stresshantering och hälsopro-

motion vid Uppsala universitet. Han har
en docentur i folkhälsa från Karolinska
institutet och är anknuten forskare vid
Stressforskningsinstitutet vid Stockholms
universitet. Idag arbetar han utöver
forskningen som bedrivs vid Stressmottagningen med sina två företag Hasson
Consulting Group AB och Interactive
Health Group AB.
Han är även legitimerad sjuksköterska
och diplomerad österländskt utbildad
akupunktör.

Hur ska man då stressa rätt?
»Det är lätt! Det behöver inte handla om
att helt byta livsstil, utan snarare om att
väva in stresshantering och hälsosamma
livsmönster i vardagen på ett naturligt
sätt. Det kan man göra både genom sitt
förhållningssätt och ett antal lättillgängliga tekniker och metoder. Med små
medel kan man förbättra sin sömn, öka
sin energi och njuta mer av livet!«,
säger Dan Hasson.

21
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Agera, gör det rätt

OCH KÄNN STOLTHET

»ATT TJÄNA PENGAR ÄR EN KONSEKVENS AV ATT DU GÖR
NÅGOT BRA, MEN INTE SYFTET I SIG.«
LEIF JOHANSSON
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»Jag har alltid velat jobba med
företag, där jag med stolthet kan
berätta om vad vi håller på med
och varför vi gör som vi gör«, säger
industrialisten Leif Johansson, ordförande i AstraZeneca, Ericsson och IVA, samt
styrelseledamot i bland annat SCA.

Frånvaro på grund av fysiska och psykosomatiska skador och säkerhet går förstås att
mäta. Men att standardisera dessa mätetal
på global nivå för en certifiering – det
ligger nog en bit bort i tiden. Men det är
inte omöjligt. Det vill dock till att man
inte bygger upp en ny överbyggnad, som
inte är relevant för företagen.«

TE X T C ARL JOHARD

Vilka förväntningar har du på den nya
standarden för asset management ISO
55 000, som hanterar just olika typer av
tillgångar?
»Här har du ett försök att göra relevanta
certifieringskriterier på tillgångar som
har en livslängd långt över bokslut. Jag
förväntar mig att ISO 55 000 över tid
ska leda till att investerare och andra
aktieägare får bättre möjlighet att värdera
dessa tillgångar och att företagen får
en möjlighet att kunna jämföra sig med
andra och skapa en effektivare förvaltning
av kapitalet.«

Hur vill du definiera hållbart ledarskap?
»Genom att skapa just friska och framgångsrika företag. Men du måste också
genom struktur, affärsidé och strategi
värdera hur du faktiskt förhåller dig till
det samhälle och de kunder du har att
göra med. Då är det viktigt att vidga
aspekten och förstå vad randvillkoren är i
det samhälle du verkar i och att det man
gör då kan beskrivas som gott i miljömässig mening eller i sociala och ekonomiska
sammanhang. Det finns en felsyn när man
tror att företag bara är till för att tjäna
pengar. Jag träffar väldigt få företagare
och nyföretagare, vars enda målsättning
är att tjäna pengar. De har en idé om
vad de vill göra. Att tjäna pengar är en
konsekvens av att de sedan gör det bra,
men inte syftet i sig.«
Vilka utmaningar ser du på hållbarhetssidan
framöver?
»En utmaning är ju att världen förändras.
Vi ser numera inte bara till vår närmiljö,
utan till våra försörjningskedjor och
produkternas och tjänsternas hela livscykler. Globala företag som AstraZeneca
och Ericsson är inte bara ansvariga för
verksamheterna i de länder, där de har
sina huvudkontor, utan i alla de länder
där de faktiskt finns och agerar. Vi kan
heller inte längre låtsas vara omedvetna
om hur vissa av våra leverantörer beter sig.
Framöver finns det fler viktiga frågor för
företagen att hantera, som har att göra
med tillgången till ingångsmaterial, återvinningscykler och mänskliga rättigheter.«

Var befinner sig Sverige och svenska företag
när det gäller effektiviteten i förvaltningen
av tillgångar?
»Generellt sett ligger svensk industri långt
framme. Vi är per capita den i särklass
mest globala nationen i världen och vi är
därmed oerhört framgångsrika på global
nivå. Som företagsledare blir jag ofta
uppmärksammad på detta när jag till
exempel ser med vilken beundran kinesiska ledare tittar på det svenska samhället
och de svenska företagen med den rimliga
balansen mellan välfärd, miljöriktighet
och ekonomisk tillväxt. Detta är redan
nu och kan i ännu högre utsträckning
framöver bli en riktig konkurrensfördel.
När det gäller miljövänliga produkter
är det så att Sverige ligger bäst till
tillsammans med Tyskland. När det
gäller attraktiva arbetsplatser har svenska
företag inga problem att rekrytera folk
utomlands. De tillhör sällan de högst
betalande företagen, men är ändå mycket
attraktiva att arbeta i och arbeta länge i.«

När tror du att hållbarhet blir en del av
standardiseringsarbetet och att det
humana kapitalet värderas som fysiska
tillgångar?
»Det tar nog ett tag till. Det finns idag
mätetal för utvecklingen inom miljö och
energi, men inte för mänsklig trivsel.

Vad lockar morgondagens arbetskraft?
»Det sägs att de nya generationerna är
mindre politiskt intresserade, men det tror
jag är helt fel. De är väldigt engagerade,
men inte beredda att på samma sätt
ingå i dagens politiska strukturer. De
är också engagerade som konsumenter.
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LEIF JOHANSSON
Aktuell Ordförande i AstraZeneca,
Ericsson och IVA, samt styrelseledamot
i bland annat SCA. Driver dessutom det
egna investeringsbolaget AB Aphrae.
Född 30 augusti 1951 i Göteborg.
Familj Fru och fem vuxna barn.
Bor Lägenheter i Stockholm och Göteborg.
Utbildning Sergeant i Svenska Flygvapnet
(1972), civilingenjör vid Chalmers Tekniska
Universitet i Göteborg (1977).
Bakgrund VD Husqvarna Motorcyklar
(1979), VD Facit (1982), VD Electrolux
(1991), VD Volvo Group (1997).
Intressen Båtliv, friluftsliv och gitarrspel.

Det påverkar definitivt våra vägval som
arbetsgivare. Vilket företag vill vi vara
och vilken typ av företag måste vi vara för
att locka till oss framtidens kompetenta
arbetskraft?
Vi kommer att ha en brist på 500 000
ingenjörer i Europa framöver för att
göra det vi gör redan idag. Det kommer
att vara en stor konkurrens om dessa
ingenjörer. Därför behöver vi i Sverige
locka hit både kineser och indier och då
inte bara som gästforskare utan för att
de ska leva sina liv här. Vi behöver få hit
ofantligt många fler invandrare, som är
produktiva för våra samhällen.«
23
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Det är viktigt att skapa

RIKTIGA FÖRHÅLLNINGSSÄTT
OCH STRUKTURER

»Företag som är attraktiva arbetsplatser blir också i högre
omfattning framgångsrika«, säger Leif Johansson på frågan om
vad som utmärker friska framgångsrika företag.
TE X T C ARL JOHARD

För fem år sedan var du med om att via IVA
starta kampanjen 3F – Friska Framgångsrika Företag. Vilka var erfarenheterna efter
att kampanjen tog slut?
»Kampanjen bekräftade den tes och
föreställning vi hade innan om att friska
företag hade lägre sjukfrånvaro, bättre
rehabilitering och en mognare och klokare
syn på människorna i organisationen
i egenskap av medarbetare snarare än
utförare av specifika arbetsuppgifter.
Vi kunde konstatera att företag som är
attraktiva arbetsplatser också i högre
omfattning blir framgångsrika.
Vi hade väldigt mycket mätetal och
data som vi tog fram och vi samverkade
i ett antal nätverk, där vi skapade ett
lärande mellan och inom de deltagande
företagen. Ur min egen synpunkt blev det
ett fantastiskt projekt på grund av den
dynamik som utvecklades. Vi lärde oss
mycket, som vi sedan kunde gå hem och
pröva i olika verksamheter.«
Vad lärde ni er mer konkret?
»När vi till exempel började studera den
faktiska sjukfrånvaron och frisknärvaron
i företagen, visade det sig att mycket av
de kroppsliga skadorna hade försvunnit
och istället ersatts av det som kallas för
psykosomatiska diagnoser, som orsakas
av de kulturer som finns på företagen.
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Vad människor får och inte får göra, deras
möjligheter till påverkan, om de känner
att de gör något meningsfullt, om det är
en öppen och inkluderande eller en sluten
kultur och om företaget faktiskt är bra
på att hantera att folk blir sjuka eller blir
föräldrar och organiserar verksamheten
efter detta.
Vi engagerade arbetsmedicinare
och andra professionella person- och
organisationsutvecklare, som vi lärde oss
mycket av, inte minst om chefer, chefskap
och ledarskap. Hur fungerar människor
under stress, vad gör du när chefen skäller
ut dig publikt och vad gör du med fega
chefer som inte vågar tillrättavisa? Varför
är tydlighet och förutsägbarhet hos
cheferna bättre för medarbetarna, även
om det för stunden är obekvämt, än att
ingenting sägs? Om du som chef vill säga
något, så gör det direkt och invänta inte
utvecklingssamtalet fyra månader senare.
Du kan till och med ha fel, men ingen går
hem med några osäkerheter.
Det ledde oss också på Volvo till att
initiera stora och breda och kontinuerliga
undersökningar om hur organisationen
mår med över 100 000 svarande individer.
Det var viktiga verktyg, men minst lika
viktigt var det sedan att vi tog hand
om svaren.«

Hur hanterade ni svaren på Volvo?
»Vi såg att tre femtedelar av arbetsgrupperna kunde utveckla och förädla
sitt arbetssätt själva. Av de som hade
problem såg vi att omkring en femtedel
av arbetsgrupperna var ’självläkande’, det
vill säga att de själva klarar av att lösa problemen, medan lika många inte klarar sig
ur de situationer de hamnat i utan extern
hjälp. Då kan det handla om felaktigt
strukturella arbetsuppgifter, om enskilda
individer som förstör stämningen eller om
dåligt chefskap.
Vi hade stora fabriker i USA, där hälsa
var ett ständigt problem. Vi startade
’company walks’ och förbättrade maten i
matsalarna genom att ta in cateringfirmor.
På några fabriker blev vissa missnöjda
med den nya hälsosamma maten och det
hela ledde till en rejäl diskussion. Men
bara den diskussionen var bra.
Folk och medarbetare uppskattar alltid
att du som arbetsgivare bryr dig.«
Ett stort problem i många företag idag är
långtidssjukskrivningar och hur företagen
snabbt kan få in medarbetarna i arbete igen.
Studerades också detta inom ramen för 3F?
»Nej, vi studerade inte direkt effekterna
av detta. Däremot lärde vi oss mycket om
rehabilitering, inte minst i samband med
psykosomatiska diagnoser. När vi började
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var receptet på utbrändhet att koppla loss
från arbetet och vila. Men det är inte
självklart rätt för alla, utan behandlingen
måste vara individorienterad. För många
kan det vara bra att bara få komma till
jobbet och äta lunch varje dag.
Många långtidssjukskrivna, som inte
har någonstans att ta vägen på dagarna,
kan drabbas av en passivitetsdepression.«
Studerade ni även säkerhetsarbetet på
företagen?
»Ja, fysisk säkerhet och arbetsskador
var några av de mätetal vi hade. Där är
svenska företag generellt bra. Vi har en
lång erfarenhet av arbetssäkerhet.«
Alla säkerhetsdiskussioner brukar väl
sluta med att säkerheten ytterst är chefens
ansvar och alltid bör finnas på dennes bord?
»Ja, men den enda faran med detta
resonemang är att det egentligen gäller
alla frågor. Det räcker därför inte med att
bara konstatera detta, utan för att få det
att fungera krävs det fungerande system.
Om du är säkerhetsansvarig älskar du
givetvis en chef som bara är intresserad av
säkerhetsfrågor, men denne kommer då

inte att vara chef särskilt länge, eftersom
han eller hon också ansvarar för försäljning, teknisk utvecklig och mycket annat.
Intresset från chefen måste manifestera
sig i en ordentlig förändring och konkreta
arbetssätt i organisationen. Det var också
en kunskap från 3F. Ju större organisationen är, desto viktigare är det att skapa
riktiga förhållningssätt och strukturer.«

»FOLK OCH MEDARBETARE
UPPSKATTAR ALLTID ATT
DU SOM ARBETSGIVARE
BRYR DIG«
LEIF JOHANSSON

Lever projektet 3F vidare eller dog det bara?
»Det var ett IVA-projekt med en klar
början och ett planerat slut. Men det
lever i allra högsta grad vidare inom de
medverkande företagen. Just nu inrättas
dessutom en professur i arbetsmiljövetenskap vid Göteborgs universitet, som en
konsekvens av 3F-projektet.
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Precis när 3F startade förändrades
arbetsmiljöorganisationen i landet.
Arbetsmiljöverket bantades och omorganiserades och den förändringen uppfattades som negativ. 3F blev därför något av
en kraftsamling för att försöka hålla ihop
sådana resurser på ett bra sätt.«
Kan du idag konstatera att det har skett en
utveckling från situationen då till hur det
ser ut idag?
»Ja, ett väldigt bra exempel på denna
utveckling är AstraZeneca, som nu har
som ett av sina övergripande mål att bli
’the most attractive place to work’.«
Just AstraZeneca ligger väl långt framme
när det gäller hälsofrågor?
»Ja, AstraZeneca har gjort allt rätt. De
leder alla hälsofrågor direkt upp till
styrelsen, där det finns en styrelseledamot
som ansvarar för att de här frågorna
hamnar på dagordningen, ställer de
frågor som behöver ställas och fungerar
som ’whistleblower’.«
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Global Compact samlar

VÄRLDENS GODA FÖRETAG
I en tid där globalisering och långsiktig hållbarhet står högt på agendorna i det politiska samtalet har
företagens CSR-arbete blivit mer än en angelägenhet för det enskilda företaget. Näringslivets ökade
globalisering ses av många som en viktig möjlighet i kampen för mänskliga rättigheter, för rättvisa
förhållanden i arbetslivet, effektivare miljöarbete och kampen mot korruption.
TE X T HÅK AN PERSSON

En titt i historieböckerna innebär knappast
en smickrande läsning för de internationella och multinationella storbolagen.
Europeiska storbolag inom gruvindustri,
olja och handel var aktiva och drivande
aktörer i kolonisationen av nya kontinenter
och länder. Slavliknande arbetsförhållanden, fruktansvärda övergrepp och
korrupta odemokratiska stater kantade
spåren i jakten på naturtillgångar.
Den amerikanska storfinansen har
härjat fritt i Syd- och Mellanamerika
och i delar av Asien. Med plånboken i
ena handen och CIA i den andra har
man hjälpt till att störta demokratiska
regimer, hållit diktatorer under armarna
och befolkningen i armod för vinsternas
skull. De multinationella företagen var,
och är, i mångas ögon på skurkarnas sida
och en del av själva problemet för många
utvecklingsländer och nya stater.
Men förhoppningsvis kan den mörka
historien ersättas av en ljusare berättelse de
kommande decennierna. Idag har många
av de multinationella bolagen en helt annan
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agenda när det gäller sin påverkan på det
sociala, politiska och ekonomiska förhållandena i de länder där de verkar. Att göra
gott har blivit en del av att göra rätt.
FN tar täten
På World Economic Forum i Davos 1999
levererade FN:s dåvarande generalsekreterare Kofi Annan en tydlig uppmaning
till världens företag: »Engagera er och
ta ett tydligare ansvar för den globala
utvecklingen! De stora företagens
multinationella organisationer har en
stor möjlighet att bidra till och påverka
utvecklingen i många utvecklingsländer.«
Det kan med facit i hand sägas vara
startskottet till en mer offensiv och
operativ syn på näringslivets roll i det
globala arbetet med mänskliga rättigheter, miljöfrågor och social rättvisa.
Ett år senare lanserades ett initiativ från
FN-högkvarteret i New York under
namnet Global Compact med syfte att
uppmana och inspirera företag att ansluta
sig till och verka för ett antal övergipande

principer om mänskliga rättigheter och
omsorg om vår miljö.
Över 10 000 anslutna
Idag är Global Compact det största
frivilliga ramverket för verktyg, strategier
och utmaningar kopplade till CSR
(Corporate Social Responsibility). Fler
än 10 000 företag och organisationer i 130
länder är knutna till Global Compact som
partners. När man ansluter sig förbinder
man sig att upprätthålla de tio principer
som Global Compact grundar sig på inom
mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö
och korruption.
I den handelspolitiska deklarationen 2010
slog handelsminister Ewa Björling fast:
»Svenska företag är bland de bästa
i världen på att arbeta med CSR,
företagens sociala ansvar. Detta stärker
bilden av Sverige och det stärker vår
konkurrenskraft. Regeringen uppmuntrar
näringslivet att tillämpa OECD:s
riktlinjer för multinationella företag och
att ställa sig bakom de tio principerna om
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GLOBAL COMPACTS
10 PRINCIPER
MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER
Princip 1
Företagen ombeds att stödja och respektera
skydd för internationella mänskliga
rättigheter inom den sfär som de kan påverka.
Princip 2
Företagen ombeds att försäkra sig om att
deras eget företag inte är delaktiga i brott mot
mänskliga rättigheter.
ARBETSVILLKOR
Princip 3
Företagen ombeds att upprätthålla
(»uphold«) föreningsfrihet och ett faktiskt
(»effective«) erkännande av rätten till
kollektiva förhandlingar.
Princip 4
Avskaffande av alla former av tvångsarbete.

respekt för de mänskliga rättigheterna,
arbetsvillkor, miljöansvar och antikorruption i FN:s Global Compact. Samtidigt är
vi tydliga med att engagemanget i dessa
viktiga frågor är och ska vara företagsägt
och företagsdrivet.«
Frivillighet = långsamhet
Få motsäger nog uppfattningen om att
företagen har en viktig påverkansroll i de
samhällen där de verkar. Möjligheterna
att genom investeringar, ekonomiska
påtryckningar, krav på bättre lagstiftning, noggrannare kontroller och mer
långtgående ansvar förändra situationen
för miljoner människor runt om i världen
är uppenbara.
Men kritiska röster höjs också. Initiativ
som Global Compact blir endast en fin
fasad att skylta med, men implementeras
inte fullt ut i de vindlande organisationer
som utgör dagens storbolag. När ekonomi
står mot principer är kampen fortfarande
tuff. Korruptionen är ett av de största
hindren för utveckling i många länder och

dess förutsättning är att pengar fortsätter
att strömma in i ett ruttet system.

Princip 5
Faktiskt avskaffande av barnarbete.

Från acceptans till action
Frivillighet har självklart sina avigsidor.
Tidsfaktorn är en, förändring sker
långsamt. Men genom att fler och fler
företag ändå infogar de tio principerna
i sina affärsstrategier finns grunden till
snabbare förändring. I Global Compacts
strategier för de kommande åren (2014-16)
slås fast att nu handlar det om att gå från
accepterandet av goda principer till att de
verkligen får genomslag och påverkan på
beslutsfattande och operativa aktiviteter.
Att företagen engagerar sig och sina
nätverk på allvar.
De grundläggande principerna måste
omsättas till direkta planer och även
finansieras. Att säga »Ja« räcker inte, att
säga »Nu« är nästa steg. Då kommer vi
kanske att se effekter i länder, där idéer
om hållbart, rättvist företagande med
mänskligt ansikte fortfarande bara är
en dröm.

Princip 6
Avskaffandet av diskriminering vid anställning
och yrkesutövning.
MILJÖ
Princip 7
Företag ombeds att stödja
försiktighetsprincipen vad gäller miljörisker.
Princip 8
Ta initiativ för att främja större miljömässigt
ansvarstagande.
Princip 9
Uppmuntra utveckling och spridning av
miljövänlig teknik.
KORRUPTION
Princip 10
Företag bör motarbeta alla former av
korruption, inklusive utpressning och
bestickning.
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En tigerekonomi i

KAMP FÖR ATT
MINSKA FOLKETS
FATTIGDOM
Med sin unga befolkning på 238 miljoner invånare, varav mer än hälften är under
40 år, och stora naturtillgångar, är Indonesien på väg att bli en betydande global
ekonomisk kraft. Det är här en av framtidens största tillväxtmarknader finns.
Men med en BNP som per capita är rankad som nummer 115 i världen och med en
befolkning, där 12 procent eller 30 miljoner människor lever i djup fattigdom, står
detta land fortfarande inför stora utmaningar.
TE X T C ARL JOHARD FOTO HÅK AN FREUDENTHAL

28

UTBLICK |

I Indonesien utgör skogsindustrin, som
beräknas generera 1,8 miljoner arbetstillfällen, en viktig källa för försörjningen av
mer än 20 miljoner indonesier.
»Skogsindustrin har verkligen skapat
välstånd hos den lokala befolkningen.
I provinsen Riau sysselsätter April direkt
5 400 personer och skapar indirekt
arbetstillfällen för ytterligare cirka 90 000
personer. Indonesien är idag en av de
största aktörerna i världens skogsindustri«,
säger A.J. Devanesan, VD för April.

A.J. Devanesan, VD för April

Skogarna i Indonesien
FN har beräknat att världens befolkning
kommer att vara minst nio miljarder
människor år 2050. Enligt World Business
Council for Sustainable Development
(WBCSD) behöver därför den totala
avkastningen och skörden från planterad
skog trefaldigas under samma period.
De största tillgängliga råvarukällorna

i världen finns idag i Latinamerika och i
Indonesien. Indonesien har 131 miljoner
hektar, som av regeringen reserverats för
skogsområden. Ett hållbart skogsbruk
har därför en nyckelroll i Indonesiens
ekonomiska utveckling, som en del
av regeringens nationella strategi för
ekonomisk utveckling. Det är också en
förutsättning för att skapa sysselsättning, bekämpa fattigdom och förbättra
befolkningens hälsa och utbildning.
Kampen mot illegal avverkning
Avskogningen i Indonesien är ett reellt
problem. Fattigdomen och brist på ekonomiska alternativ driver på den illegala
skogsavverkningen, skogsbränderna och
dräneringen av vatten från torvmarker för
att skapa ytor för jordbruk och mänsklig
bosättning. Idag återstår exempelvis bara
10 procent av den ursprungliga torvmarksskogen i provinsen Riau.
När det väl börjar brinna i torvmarkerna, som kan vara upp till tio meter
djupa, blir rökutvecklingen stark och
brandbekämpningen kan ta veckor.
Aprils skogsvaktare och säkerhetsteam
genomför regelbundet såväl mark- och
flygpatrulleringar, som satellitspaning
för att snabbt kunna upptäck och påbörja
släckningsarbetet.
April har sedan 1994 antagit en »No
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Burn«-policy praktik och utbildar och
uppmuntrar lokalbefolkningen till ett
hållbart livscykeltänkande.
Tar hjälp av en elefantarmé
I skogarna i provinsen Riau lever en rad
uppmärksammade arter, inklusive den
sumatriska tigern, den asiatiska elefanten,
tapiren och jätteflodsköldpaddan.
För att skydda plantagerna från illegal
avverkning och även hjälpa de vilda
djuren att söka sig tillbaka till naturskogarna, har April tränat upp en liten
skogsarmé av vilda elefanter.
Lösningen på ett problem
Enligt April utgör den ansvarsfulla,
privata skogsindustriella sektorn ett
viktigt vapen i denna ojämna kamp.
”Vi tror starkt på att vi är en del
av lösningen på de utmaningar som
Indonesien står inför när det gäller
att hitta rätt balans mellan ekonomisk
utveckling och miljöledning. Genom
att utbilda människor i ansvarsfullt
skogsbruk, får vi en produktiv användning av den mark som tidigare var på
väg att förstöras. Våra plantager sköts i
linje med hållbar internationell praxis
samtidigt som vi ser till att de betydande
naturskogsreservat vi har skapat är väl
skyddade”, säger A.J. Devanesan.

OMFATTANDE STÖD HAR GJORT RIAU
TILL DEN RIKASTE PROVINSEN I LANDET
April har sedan starten utvecklat ett
ambitiöst socialt investerings- och
fattigdomsbekämpningsprogram i nära
samarbete med den ideella stiftelsen
Tanoto Foundation, som startades av
företagets grundare Sukanto Tanoto och
dennes fru. Hittills har programmet,
sedan starten hjälpt 250 000 personer.
Under nästan två decennier har April
arbetat med samhällsutveckling för att
lindra fattigdomen och förbättra människornas livskvalitet i provinsen Riau
genom att skapa direkta arbetstillfällen,
förbättra infrastrukturen, stora satsningar
på sjukvård och utbildning och hållbara
alternativ för lokal försörjning.

Integrerad Farming System (IFS) är ett
program som utbildar lokalbefolkningen i
trädgårdsodling, boskapsskötsel, sötvattenfiskodling samt kompostering och
återvinning av organiskt avfall. Tre
olika utbildningscentra har inrättats för
dessa ändamål.
April och Tanoto Foundation satsar
även på utbildning genom olika stipendieprogram, lärarutbildning och finansiering
av lärarna, studieresor och leverans av
hela skolor. Sedan starten har April gett
närmare 20 000 stipendier till förtjänta
grundsskole- och gymnasieelever.
»Vi tror starkt på att utbildning är en
viktig faktor för att minska fattigdomen«,

säger A.J. Devanesan, VD för skogsindustrin April.
Omfattande stöd har även gått till
utvecklingen av små och medelstora
företag. April har också hjälpt dessa
företagare med garantier för banklån för
att finansiera sina företag.
April genomför dessutom ett betydande
antal sociala infrastrukturprojekt för de
lokala samhället. Detta inkluderar vägar,
kommunikationer, skolor, kyrkor, vatten
och sanitet, kliniker för familjeplanering,
offentliga byggnader, idrottsanläggningar
och utrustning.
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VÄRLDENS STÖRSTA MASSABRUK
SIKTAR PÅ ATT BLI ÄNNU STÖRRE

TE X T C ARL JOHARD

Aprils bruk i Pangkalan Kerinci, som är
beläget i provinsen Riau mitt på Sumatra i
Indonesien, är en imponerande syn. På en
effektiv rad ligger vedintaget, massafabriken följt av finpappersfabriken. Här finns
världens största integrerade massa- och
pappersfabrik med tre massalinjer och två
finpapperslinjer och en samlad årsproduktion på 2,8 miljoner ton BHK-massa och
820 000 ton kontorspapper.
Det gör April (Asia Pacific Resources
International Limited) till en av världens
största skogsindustrier och en ledande
skogsägare.
»Med lite optimeringar, användning
av 100 procent planterad acaciaskog och
genom att dessutom köra bruket stadigt,
så kommer vi kunna producera 200 000
årston mer. Massabruket har en möjlig
kapacitet på tre miljoner årston«, säger
A.J. Devanesan, VD för April.
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En global aktör
April säljer massa och pappersprodukter till nyckelmarknader i Asien
och Stillahavsområdet, Mellanöstern,
Nordamerika, EU och Afrika. Aprils
huvudprodukter är blekt lövträdmassa
(BHKP) och finpapper i ark och på rullar.
Av Aprils finpappersproduktion på
860 000 årston svarar ark för 560 000 ton.
Flaggskeppet heter Paper One.
Aprils produkter används i över 75
länder världen över. Kina är den största
enskilda marknaden, följd av Sydkorea,
Indonesien, Indien och Japan.
Snart självförsörjande på el och massaved
Omkring 65 procent av det virke som
förbrukas i Riau kommer från Aprils egna
acaciaplantager medan 35 procent utgörs
av blandad lövskogsved. I Indonesien tar
det cirka 5-6 år för en acaciaplanta att växa
sig färdig för skörd.
»När våra nya plantager är mogna att
skördas om sex år kommer all vår massa
att uteslutande bestå av acacia«, säger
A.J. Devanesan.
April är dessutom på väg att bli
självförsörjande på energi.
»Av vår totala energiförbrukning
genereras 85 procent från bruket, varav
en betydande andel kommer från vår nybyggda sodapanna, som är en av världens
största«, säger A.J. Devanesan.

Aprils Riau Pulp&Paper ligger i provinsen Riau mitt
på Sumatra i Indonesien.

FOTO HÅK AN FREUDENTHAL

Aprils Riau Pulp and Paper på
Sumatra är världens största enskilda
integrerade massa- och pappersbruk med en samlad årsproduktion
på 2,8 miljoner ton BHK massa
och 820 000 ton kontorspapper. Nu
siktar bruket på att utöka massaproduktionen till 3 miljoner årston.

Omkring 65 procent av den ved som förbrukas i
Riau kommer från Aprils egna acaciaplantager
och plantskolor.
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OKÄND GLOBAL
GIGANT INOM
SKOGS- OCH
BIOINDUSTRIN
Under ägaren Mr Sukanto Tanotos ledning har
RGE på bara några decennier vuxit från en liten
verksamhet i Medan i Indonesien till en global
koncern med mycket starka marknadspositioner
i Sydostasien, Kina, Indien och Brasilien.
RGE har idag fyra affärsområden:
•

Massa och papper med dotterbolagen April
och Asia Symbol.

•

Jordbruksindustri med dotterbolagen
AsianAgri och Apical.

•

Dissolvingmassa och viskos stapelfiber med
dotterbolaget Sateri.

•

Energi med dotterbolaget Pacific Oil & Gas.

Inom Pulp and Paper är RGE en gigant inom
världens skogsindustri. Med befintlig och
planerad produktion inom de två dotterbolagen
April och Asia Symbol har RGE en samlad
kapacitet på 4,3 miljoner ton BHK-massa,
närmare 1,8 miljoner årston finpapper, 170 000
årston kartong och en planerad ansenlig
produktion av vätskekartong.

En av världens ledande
tillverkare av specialcellulosa

FOTO SHUT TERSTO CK.COM

Aprils systerbolag Sateri är en av världens
största tillverkare av specialcellulosa.
Sateri driver två fabriker, en i Brasilien och
en i Jianxi i Kina. Bruket i Brasilien producerar
485 000 ton dissolvingmassa medan bruket i
Jiangxi har en kapacitet motsvarade 160 000
åtston viskos stapelfiber.
Därtill är Sateri i full färd med att färdigställa
ytterligare ett nytt greenfieldbruk för produktion
av viskos stapelfiber i Fujian i Kina. Det nya
bruket har en kapacitet på 200 000 årston.
I Brasilien har Sateri dessutom egna
eukalyptusplantager motsvarande 150 000
hektar.
Sateri är börsnoterat på Hong Kong
Stock Exchange.
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Den globala kapitalförvaltningen är
nu sakta på väg att kravla sig upp från
pannrummen till styrelserummen
och bli en viktig del av företagens
affärsstrategier. Under våren 2014
lanseras ISO 55 000, som är en helt
ny internationell standard för att
styra och effektivisera förvaltningen
av företagens tillgångar, såväl de
materiella som de immateriella.
TE X T C ARL JOHARD

»Vi är på väg in i ett paradigmskifte, som
är jämförbart med när ISO 9000 kom och
som innebär ett helt nytt sätt att tänka för
företagen. När ISO 55 000 läggs till den
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övriga familjen av standarder, så kommer
vårt synsätt på vad organisationerna
äger och hur det bäst ska förvaltas att
förändras för överskådlig framtid«, säger
Mattias Androls, ansvarig för Asset
Management på Vattenfall.
PAS 55 bröt ny grund
Offentlig och privat industri har länge
efterfrågat vassare regler för hur förvaltningen av tillgångar i företagen ska kunna
skötas på ett bättre och effektivare sätt.
Därför beslöt brittiska Institute of Asset
Management tillsammans med British
Standards Institution att år 2004 utveckla
de första allmänt tillgängliga specifikationerna för optimal hantering av fysiska
tillgångar. Dessa fick namnet PAS 55.

»Det var ett stort arbete som mynnade
ut i en publik specifikation. Fyra år senare
2008 kom den uppdaterade versionen av
PAS 55 ut«, säger Sven Jansson, ansvarig
för programområdet överföring och
distribution på Elforsk.
Verktyget blev snabbt mycket framgångsrikt och fick en stor utbredning
inom infrastruktur-, energi-, transport-,
gruv- och processindustrin. Till att börja
med i den anglosachsiska världen, Holland
och Spanien och därefter i resten av världen.
»Internationellt var det reglerade verksamheter som först började implementera
PAS 55, därför att myndigheterna ville
få en försäkran om att skattebetalarnas
egendomar faktiskt togs om hand på
bästa sätt. PAS 55 har därför idag en stark
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ställning bland myndigheter, som har
hand om elnät och vattenreglering, inte
minst i England«, säger Mattias Androls.
Sverige på efterkälken
PAS 55 blev så populär att ISO insåg att
det nog var dags att utveckla en standard
av detta.
»Frågan stöttes i ett förberedande ISOmöte i London i juni, som jag deltog från
svensk sida. På det mötet kom vi fram till
att vi skrev en ansökan till SIS centralt.
De tog då beslut och startade projektet,
som nu pågått i tre år«, säger Sven Jansson.
Sven Jansson och Mattias Androls har
inte bara deltagit i den internationella kommittén utan även i den svenska spegelkommittén Asset management, SIS/TK 552,

där Sven Jansson är ordförande.
Den internationella ISO-kommittén
har haft deltagare från 31 länder, däribland
Australien, Storbritannien, USA,
Sydafrika, Kanada, Japan, Kina, Indien,
Mexiko och Nederländerna.
»Länderna i Sydostasien och Mellanöstern kommer starkt inom detta område,
medan exempelvis Sverige och Tyskland
är lite på efterkälken. Här har vi mycket
konkurrenskraft att återvinna, inte minst
inom processindustrin«, säger Mattias
Androls, samtidigt som han ändå tror att
svenska företag och organisationer har
goda förutsättningar för att på sikt kunna
dra nytta av ISO 55 000.
»Vi har ett prestigelöst arbetssätt och
en icke-hierarkisk kultur, vilket nog är en

fördel i dessa sammanhang. Det främjar
oss«, säger han.
Den svenska kommittén har bestått
av 12 personer med representanter från
bland annat Vattenfall, Midroc, SAMS
(Society of Asset Management), Svensk
Fjärrvärme, Tetrapak, Trafikverket och
Underhållstekniska gruppen UTEK.
Bredare än PAS 55
Den internationella standardiseringsorganisationen ISO accepterade alltså redan i
ett tidigt skede PAS 55 som en grund för
utvecklingen av den nya ISO 55 000serien av internationella standarder.
»Vi utgick från PAS 55, men förfinade
denna och skapade en ny struktur«, säger
Sven Jansson.
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Standarden är dock mer generell än PAS
55 och omfattar alla områden. Medan
PAS 55 främst är inriktat på fysiska
tillgångar, fokuserar ISO 55 000 även
på organisatoriska mål och syftet med
tillgångarna. Den följer ISO:s mall för
ledningssystemstandarder och knyter
an såväl till ISO 9 000 som till andra
standarder, som rör underhåll och förvaltning inom specifika områden.
En serie av standarder
ISO 55 000-serien, som publicerades i
Sverige i februari 2014, är ett kompromisslöst verktyg för att bedöma verksamhetens
resultat. Den består av tre olika standarder:
• ISO 55 000 ger en översikt av ledningssystem
för tillgångar och de standardvillkor och
definitioner som ska användas.
• ISO 55 001 är en kravspecifikation för
ett integrerat, effektivt system för
kapitalförvaltning. Den definierar kraven för
ett ledningssystem på samma sätt som ISO
9001 specificerar ett kvalitetsledningssystem
och ISO 14 001 täcker ett miljöledningssystem.
• ISO 55 002 ger vägledning för genomförandet
av ett sådant system.

Exempel på verksamheter som kan
omfattas av den nya standarden ISO
55 000 är vägar och järnvägar, gruvor,
energi, tekniskt avancerade fastigheter,
fjärrvärme, pappersbruk, vatten, fabriker,
kommuner, landsting, mjukvaruproducenter med flera.
Gäller även för immateriella tillgångar
För att avkastningen på en organisations tillgångar ska bli optimal krävs
mål, strategier och konkreta åtgärder.
Tillgångar i en verksamhet kan vara allt
från patentportfölj och varumärke till
produktionsanläggningar.
Tyngdpunkten i det nya ledningssystemet ligger på materiella tillgångar med
undantag för värdepappershantering, men
här finns även gränsytor mot bland annat
immateriella tillgångar, som personal och
patent.
»Standarden är formulerad så att den
täcker alla typer av tillgångar, även de
mjuka«, säger Mattias Androls.
»Alla tillgångar behöver hanteras för
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att ge bästa möjliga avkastning. Jag tycker
därför att den passar för alla typer av
organisationer och verksamheter och inte
bara för storföretag eller infrastruktur«,
säger Sven Jansson.

»DET KRÄVS EN VILJA
OCH FÖRSTÅELSE FÖR
ETT STUPRÖRSLÖST
ANGREPPSSÄTT, EN FÖRÄNDRINGSBENÄGENHET
OCH EN SAMMANHÅLLEN
TEKNISK OCH EKONOMISK
KOMPETENS.«
MAT TIA S ANDROL S

Stöd i förvaltningen av samhällets välfärd
Grundfrågorna är ofta allmängiltiga: Hur
hanterar företaget sitt ägande? Hur sköter
det sina tillgångar och rutiner kring
underhåll? När och hur ska det reinvestera
och satsa på att förnya värdet?
»Standarden innehåller internationella
’best practice’- exempel och kan användas
även när man ska göra bolagsförvärv eller
ingå partnerskap med andra organisationer. Dessutom kan den bli ett stöd
i förvaltningen av samhällets välfärd«,
säger Sven Jansson och fortsätter:
»I standarden finns verktyg för ett
strukturerat tänkande. Om man tänker
långsiktigt kring nybyggnationer och
underhåll av till exempel ett daghem, så
går det kanske att undvika att daghemmet
ersätts av baracker några år senare. En
av standardens styrkor är att den ger mer
ordning och reda i olika rutiner. Tanken
är att organisationerna med hjälp av
ISO 55 000 inte ska stagnera, utan hela
tiden förflytta sig i små och ständiga steg
framåt i sina organisatoriska utvecklingar.
Jag hoppas dessutom att den i många
verksamheter ska bidra till ett mer
kundinriktat perspektiv.«
Krävs vilja och förståelse
Vad krävs då av en organisation, som vill
införa ISO 55 000?

»Det krävs en vilja och förståelse för ett
stuprörslöst angreppssätt, en förändringsbenägenhet och en sammanhållen
teknisk och ekonomisk kompetens. Den
sistnämnda brukar jag kalla en underhållsingenjör med överskruv med teknisk
förståelse och som samtidigt förstår
företagsledningens långsiktiga ekonomiska och finansiella mål och KPI:er«,
säger Mattias Androls.
Han rekommenderar företag och
organisationer att först lära känna PAS 55.
»Vill man titta på ledningssystem på
ett konkret sätt, så kan det vara bra att
börja med PAS 55. Den har en större
tillämpning med fler etablerade metoder.
När du sedan väljer att ta steget fullt
ut och implementera ISO 55 000, så är
arbetet med PAS 55 inte ogjort, utan
du har då har kommit en bra bit på väg.
Inom Vattenfall gör vi just detta«, slutar
Mattias Androls.

FÖRDELAR MED OPTIMERAD
KAPITALFÖRVALTNING
Vinsterna med en sammanhållen, risk- och
livscykelbaserad kapitalförvaltning med
hjälp av ISO 55 000 är:
•

Effektivare processer och användning
av resurser och investeringsmedel.

•

En transparent verifieringskedja av
allt som görs.

•

Bättre förståelse för och användning av data och information för
välgrundade och konsekventa beslut.

•

Förbättrad planering i synnerhet av
kapitalkostnader.

•

Konsekvent, prioriterad och
kontrollerbar riskhantering.

•

Bättre kompetensutveckling.

•

Större engagemang från de
anställda, bland annat när det gäller
ledarskap, kommunikation och
tvärvetenskapligt lagarbete.
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VATTENFALL
LIGGER STEGET FÖRE

Vattenfall har kommit långt i arbetet med att effektivisera sin tillgångsförvaltning. PAS 55 är
på väg att rullas ut i organisationen och ett naturligt nästa steg blir införande av ISO 55 000.

»ISO 55 000 blir en röd tråd för oss när det gäller att koppla organisatoriska
mål och planer till konkreta åtgärder. Den nya standarden kommer att bli ett
rättesnöre i all vår tillgångsförvaltning«, konstaterar Mattias Androls.
TE X T C ARL JOHARD FOTO VAT TENFALL

Vattenfall, som är en av Europas största
producenter av el och värme, äger många
stora, fasta tillgångar, som till exempel
kärnkraftverk, vindkraftverk och
gasturbinanläggningar.
»Allt detta måste skötas på ett
kostnadseffektivt sätt. För att kunna lita
på att vi fattar rätt beslut och spenderar
pengar på rätt ställen krävs en systematisk
informationshantering«, säger Mattias
Androls, Asset Manager i Vattenfalls
koncernstab. I hans arbetsgrupp, Strategy
Development, samordnas bland annat
Vattenfalls investeringar.
Benchmarking i Skottland
Mot denna bakgrund har Vattenfall alltid
haft ett stort fokus på att underhålla sina
anläggningar på bästa möjliga sätt.
»Vi har en väldigt tillgångstung
verksamhet och vi kan alltid bli bättre
i vårt underhåll och vår förvaltning.
Därför följer vi nogsamt den internationella utvecklingen. Med PAS 55 har den
internationella processindustrin börjat
tänka mer helhetsmässigt kring förvaltning av sina fasta tillgångar. Begreppet
asset management har utvecklats från att
bara arbeta med att optimera det faktiska
underhållet till att sätta metoder och
smartare verktyg i större sammanhang

och skapa en struktur i hela ledningssystemet kring asset management«, säger
Mattias Androls.
Inför denna resa har Vattenfall gjort
en omsorgsfull benchmarking med
bland andra ScottishPower, som började
implementera PAS 55 för ett antal år
sedan efter en mycket svår olycka.
Rullar ut PAS 55
Vattenfall är en stor organisation med
många olika affärsenheter.
»Ska vi etablera något brett i organisationen, så måste det vara något som
är relativt vedertaget och som vi kan
hänvisa till utanför organisationen
för att det ska vinna gehör och
verkligen användas. Det
är precis vad vi gör när vi
nu rullar ut PAS 55 inom
Vattenfall. Vi har hållit på med
detta i tre år och olika affärsenheter
har kommit olika långt. Delar av vår
verksamhet siktar på certifiering och
i december 2013 certifierades vår
elnätsverksamhet i Tyskland«, säger
Mattias Androls.
Skillnad mot tidigare ISO-standarder
Nästa steg blir nu för de delar av organisationen som känner sig mogna att gå
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vidare från PAS 55 till ISO 55 000.
ISO 55 000 är ett klassiskt ledningssystem, men skillnaden mot exempelvis
ISO 9 000 är att här finns ett starkare
fokus på spårbarhet och risker.
»ISO 9000 utgår från processerna, som
ska kartläggas och göras effektivare. Här
är det en tydligare spårbarhet när det
gäller att följa upp att vi verkligen gör
det vi säger att vi ska göra. De ledningssystem vi tidigare haft stödjer inte arbetet
med att ta hand om våra tillgångar. Via
ISO 9 000 dokumenterar vi visserligen,
men det är inget krav att det är relevant
för vad vi gör«, säger Mattias Androls.
Mattias Androls ser framför sig hur
ISO 55 000 ska ge koncernen ett mer
enhetligt ramverk i förvaltningsarbetet.
»Standarden ger oss en stomme att utgå
från i processerna för att styra och följa
upp verksamheter och för att organisera
oss internt. Verktygen kommer bland
annat att användas i de effektiviseringar
vi står inför. Där blir det viktigt att hela
tiden utmana hur vi underhåller våra
anläggningar, även när elpriserna sjunker
eller marknaden förändras på annat sätt.«
För Vattenfalls del har standarden
många tillämpningsområden.
»Hos Vattenfall kan det handla om
kraftverk med långa livscykler och komp36

lexa beslut om när de ska stängas eller
livstidsförlängas till exempel. Det kräver
en systematisk hantering av information,
som dessutom ska vara relevant för att
stödja besluten.«

»VI SKA HA ANLÄGGNINGAR SOM SNURRAR PÅ ETT
SÄKERT OCH KOSTNADSEFFEKTIVT SÄTT.«
MAT TIA S ANDROL S

Stora vinster för Vattenfall
Mattias Androls ser stora vinster med att
jobba med PAS 55 och ISO 55 000.
»Vi får en mycket bättre transparens
i våra investeringsbeslut och en mycket
större förståelse för kostnader och
investeringar. Vi reducerar riskerna och

ökar kundkvaliteten. Sedan har vi större
utmaningar på vissa håll medan det på
andra håll är bättre ställt. Då försöker
vi korsbefrukta. När vi har fått det här
till 100 procent på plats, så är det ett bra
system för ledningen att på ett tydligt
sätt se och följa var vi har brister, hur
vi sköter våra anläggningar och hur vi
förbättrar oss.«
Inom Vattenfall finns tydliga mål för
hur kostnader ska reduceras och investeringar hanteras.
»Vi ser att detta arbete är en viktig pusselbit för att nå dessa mål utan att förstöra
värden. För att uppnå processäkerhet
krävs ett ledningssystem som hjälper oss
att ta hand om våra anläggningar. Nu blir
det en tydligare ledningssystemstandard
med en röd tråd mellan övergripande
strategi och verksamhet. Policy och planer
kopplas till konkreta åtgärder«, säger
Mattias Androls och avslutar:
»Syftet är att vi i slutändan ska ha
anläggningar som snurrar på ett säkert
och kostnadseffektivt sätt. Då struntar
anläggningarna själva fullständigt i
om en åtgärd är en investering eller en
årskostnad och om en inköpschef och
en produktionschef har två helt olika
agendor. Det här handlar ytterst om
företagets överlevnad.«
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När det enkla

BLIR SVÅRT
Två av tre Leaninföranden misslyckas. Jostein Langstrand har forskat om
vad som egentligen hände när Lean skulle bli verklighet i ett större svenskt
industriföretag. Det visade sig vara mycket mer komplicerat än vad alla
inblandade trodde det skulle vara. Hur bra ett koncept än är så måste det
anpassas till det aktuella företagets specifika situation – och det är precis då
det enkla blir svårt.
TE X T PER ARONSSON

»Exploring organizational translation.
A case study of changes toward Lean
Production.« Så lyder titeln på den
avhandling, som är den första i sitt slag
i Sverige, som den från Norge bördiga
Jostein Langstrand disputerade med våren
2012 vid Linköpings universitet. Sekretessen var stor så namnet på företaget kan
inte avslöjas.
Under fyra intensiva år gick Jostein
Langstrand i vetenskaplig närkamp med
företagets verklighet. Mest förvånande var
den inledande och långdragna förankringsprocessen.
»Jag hade förväntat mig att det skulle
hända betydligt mer och snabbare. Det
var mängder med möten och många som
inte tog saker och ting vidare. Det blir
nog lätt blir så när många olika människor

och viljor är inblandade. Det som hände
var att det blev politik av det mesta, och
det ledde i sin tur till att det krävdes
förankring på förankring på olika nivåer
inom bolaget. Tiden bara rann iväg.«
Projekt som leder till nya projekt
Jostein Langstrand säger att ju mer han
nystade i vad som skedde, och kanske
framför allt inte skedde, desto tydligare
blev det att det som skulle vara ett projekt
i själva verket blev många delprojekt.
Komplicerat var ordet.
»Det som på ytan förefaller vara ett
litet och avgränsat upplägg är nästan
alltid i verkligheten något som får många
förgreningar. Även de i verksamheten var
oförberedda på att det var svårt att driva
igenom förändringar. När det enkla visar

sig vara allt annat än enkelt, så blir det ett
energitapp som påverkar alla.«
De tre Lean-modeller som skulle
införas var:
1.

Daglig styrning – där tanken är att ha en
arbetsmiljö som är tydlig och visualiserar
vad som händer. Det kan ske genom snabba
möten eller med tavlor som de anställda
samlas runt.

2.

Kanban – som är en metod för att
producera »just-in-time«.

3.

De Fem S:en – städa, sortera, strukturera,
standardisera och se till. Idén är att ha
ordning och reda så att tiden inte slösas
bort med onödigt arbete, som till exempel
att leta efter verktyg.
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»Av de tre modellerna så misslyckades två.
De Fem S:en föll på att de checklistor och
revisioner, som skulle avhandlas mellan
chefen och de anställda, blev alldeles för
omfattande. De blev till hinder snarare
än till trampoliner i arbetet. Kanban
havererade för att redan etablerade
styrprinciper, från olika delar av företaget,
krockade med varandra. Det var riktigt
snurrigt ett tag.«
Gör modellen till din egen
Jostein Langstrand skrattar åt minnet
men menar att det var lärorikt och viktigt
i alla fall. Bara att få en djupare förståelse
för vad som krävs för att lyckas med ett
förändringsarbete är nyttigt, även om det
är frustrerande.
»Min forskning visar att det inte finns
några modeller, hur bra de än är, som kan
kopieras från företag till företag. Det som
alltid är absolut nödvändigt är att anpassa
tankarna till den egna verkligheten och
det är inte självklart hur det ska gå till.
Jag kom fram till att det som behövs
är vad jag kallar för en organisatorisk
översättningsprocess. Jag har valt att kalla
det för en idéorienterad översättning,
där tanken är att skapa ett eget språk
som beskriver idéer, mål och visioner.
Allt för att kombinera metoderna med
verksamhetens behov.
Inte ens en annan bilfabrik kan göra
exakt som Toyota. Tänk då tanken att ett
sjukhus, eller en myndighet, ska satsa på
Lean eller Business Excellence. Givetvis
ställer det omfattande krav på att få
den egna verkligheten och de konkreta
utmaningarna att harmoniera med de
teoretiska modellerna.«
Jostein Langstrand utvecklar
tankegången som han säger är vetenskapligt underbyggd. I alla fall på den
fabrik han har skärskådat med sitt
neutrala förstoringsglas.
»Ta det där med de fem S:en som går
ut på att minimera slöseri. I alla lägen så
ska det vara lätt och gå snabbt att hitta
de verktyg som behövs. Det är det den
övergripande principen, men hur det ska
ske rent praktiskt är inte definierat. Hur
det ska gå till måste man hitta på själv,
och det är då det lätt uppstår problem.«
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Daglig styrning som fungerar
En annan slutsats är att det ofta läggs
mycket kraft på att få de anställda att
omfamna de nya idéerna. Men vad som
glöms bort är att rigga om organisationen,
så att den fungerar för allt det nya som
ska komma.
»Det kan finnas interna rutiner, som
är i konflikt med varandra. Till exempel
att ena avdelningen inte vet vad den
andra sysslar med. Många gånger är det
sådant som leder till oväntat motstånd.
I sammanhanget är det flera saker som
kan påverkas negativt, inte minst takten i
förändringsarbetet. Slutsatsen är givetvis
att både ledning och anställda redan i
inledningen av ett förändringsarbete
måste vara medvetna om vilken typ av
problem som kan vänta runt hörnet.«

»Förfina konsekvent under lång tid i en viss riktning
är själva kärnan i Business Excellence«, säger Jostein
Langstrand.

»SÅ RÅDET ÄR ATT BÖRJA MED EN
KARTLÄGGNING AV LÄGET FÖR ATT SEDAN
HITTA DEN METOD SOM PASSAR BÄST.
SEDAN BEHÖVS DET TÅLAMOD OCH ÅTER TÅLAMOD.«
JOS TEIN L ANGS TR AND

Skälet till att modellen med daglig
styrning lyckades var att allt som behövde
klicka också gjorde det.
»Just det där delikata samspelet mellan
en gemensam målbild och att rutiner och
strukturer som fungerar kom på plats.
Det blev ett lyft för hela konceptet. Den
dagliga styrningen infördes genom en rad
korta möten från lägsta till högsta nivå
varje morgon. På så sätt kom problem
snabbt upp till ytan samtidigt som
ledningen fick information i realtid.
Återigen, det är den lokala och unika
anpassningen som är tricket, även om
det inte alls är frågan om någon sorts
hokus-pokus. I grunden handlar det
om att se och verkligen förstå orsak och
verkan i allt som görs. Här infördes både
en ny praktik och objekt som förstärker
den. Fasta mötesplatser och mötestider
och tavlor som visualiserar processen, där
både agenda och sammanfattning av mötet
blir levande.«

Vad är problemet?
Jostein Langstrand är som den forskare
han är, smått tveksam till att ge råd till en
tänkt VD med uppdraget att utveckla sitt
företags organisation.
»Men, okej. Först av allt tycker jag att
hon eller han ska ställa sig frågan vad
som egentligen är utmaningen. Verkligen
fokusera på vilket affärsproblem som
ska lösas. Det går ju lite mode i sådant
här, och så dras ett Business Excellencekoncept snabbt igång utan att det finns ett
svar på exakt vilka problem som ska lösas.
Så rådet är att börja med en kartläggning
av läget för att sedan hitta den metod som
passar bäst.
Sedan behövs det tålamod och åter
tålamod. Alla pratar ju om Toyota, och
när det begav sig var det ihärdigheten och
tålamodet att systematiskt arbeta med
metoderna som gav resultat. Förfina konsekvent under lång tid i en viss riktning är
själva kärnan i Business Excellence.«
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Miljökunskaperna

I FOKUS PÅ VALMET
Valmet har beslutat att samtliga
anställda i Sundsvall ska genomgå
den webbaserade miljöutbildningen
SSG Miljöpass.
»Det här är ett bra sätt att
snabbt få ut en tidseffektiv och
enklare form av miljöutbildning
till de anställda«, säger Niklas
Castenäs, samordningsansvarig för
arbetsmiljö och miljö på Valmet
i Sundsvall.
TE X T C ARL JOHARD

På Valmet i Sundsvall har företaget som
mål att de anställda ska utbilda sig inom
hälsa, säkerhet och miljö åtta timmar per år.
»Fokus för oss har under senare år legat
mer på säkerhetsfrågor, medan miljöbiten
hamnat lite på undantag. Vi har därför
beslutat att ytterligare lyfta miljökunskapen bland de anställda. Därför är det vår
plan att ytterligare satsa på SSG Miljöpass
tillsammans med andra miljörelaterade
aktiviteter. Det hjälper inte bara miljön, utan
sparar också kostnader för företaget«, säger
Niklas Castenäs, samordningsansvarig
för arbetsmiljö och miljö på Valmet i
Sundsvall.
»Effektiv utbildning«
Hittills har 150 av de 700 anställda på
Valmet i Sundsvall tagit SSG Miljöpass.
Målet är nu att samtliga anställda ska ha
genomgått utbildningen.
»Jag gillar konceptet. Det här är ett
effektivt sätt att snabbt få ut en enklare
form av miljöutbildning, som inte är så
tidskrävande. Det är en kort och koncis

utbildning och en bra sammanfattning
av de viktigaste grunderna när det gäller
miljökunskap. Det är ett paket, som
passar oss mycket bra och du kan göra
utbildningen oavsett om du är hemma
eller på jobbet, så länge du kommer åt
nätet«, säger Niklas Castenäs.
Detta är SSG Miljöpass
SSG Miljöpass är en webbaserad miljöutbildning, som riktar sig till samtliga
anställda, oavsett om de arbetar på kontor
eller i driftmiljö. Utbildningen kan bestå
av upp till tre delar: Dels en generell
grundutbildning med allmän miljökunskap, dels vid behov en kompletterande

annars kan vara svåra och kostsamma
att engagera och den hjälper företagen
att nå kraven i miljöbalken och
företagets interna ledningssystem«, säger
Kristina Nilsson, produktansvarig för
SSG Miljöpass, och avslutar:
»Dina anställda och dina kunder är
ditt företags främsta ambassadörer.
En miljömedveten och miljöutbildad
personal gör stor skillnad för ditt
företags anseende och förtroende, dess
varumärke och affärer. En förbättrad
miljömedvetenhet och miljöanpassning
bidrar dessutom till att spara pengar i
form av minskade kostnader för råvaror
och energi.«

»EN MILJÖMEDVETEN OCH MILJÖUTBILDAD
PERSONAL GÖR STOR SKILLNAD FÖR DITT FÖRETAGS
ANSEENDE OCH FÖRTROENDE.«
KRIS TINA NIL SSON

branschanpassad del med den aktuella
branschens miljöpåverkan och slutligen
vid behov en kompletterande specifik del
med fokus på lokala förhållanden. Faktaavsnitt varvas med interaktiva övningar.
Varje utbildning
avslutas med ett
kunskapstest.
Efter avslutad
utbildning erhålls ett
diplom.
Lättillgänglig och kostnadseffektiv
SSG Miljöpass är lättillgänglig och kostnadseffektiv och kräver endast begränsade
resurser från företaget att genomföra.
»Den når personalgrupper som
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SSG ENTRE GÖR

STOR SKILLNAD
Sedan säkerhetsutbildningen SSG Entre kom till för åtta år sedan på initiativ av den svenska
skogsindustrin har det varit en fantastisk resa. »Under de åtta åren har vi haft en
kontinuerlig tillväxt. Idag har 140 000 entreprenörer genomgått utbildningen, varav
36 000 har förnyat den. Den har numera blivit en standard inom svensk industri«,
säger Lena Wiig, produktansvarig för SSG Entre.
TE X T C ARL JOHARD FOTO C AMILL A ABR AHAMSSON

Nya branscher tillkommer hela tiden,
samtidigt som utbildningen är på väg
att vinna nya marker i våra närmaste
grannländer. Under de senaste tre åren
har dessutom det pedagogiska konceptet
vässats kvalitetsmässigt för att beröra mer
och öka engagemanget hos kursdeltagarna.
Positiva resultat från flera undersökningar
Under perioden april-september
2013 genomfördes en utvärdering av
SSG Entre, som en del av ett examensarbete för Master of Science inom
Business Administration, Technology
and Social Sciences vid Luleå Tekniska
Universitet. Examensarbetet hade titeln
»Nyttan med SSG Entre – en utvärdering
av en säkerhetsutbildnings påverkan på
entreprenörers hälsa och säkerhet«.
Som grund för undersökningen gjordes
djupintervjuer med arbetsmiljöchefer och
arbetsledare och en enkätundersökning
till de som gjort utbildningen sedan
februari 2013, vilken fick cirka 400 svar.
Utöver detta har även telefonsamtal
med andra kravställande anläggningar
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samt kontinuerliga NKI-undersökningar
(Nöjd Kund Index), liksom efterföljande
utvärderingar utförts för SSG:s räkning.
»Resultaten av undersökningarna
är mycket positiva. De fördelar som
nämns är utbildningens smidighet, dess
tillgänglighet och att det underlättar för
arbetsgivaren«, säger Lena Wiig.

»DET SOM SSG ENTRE
PÅVERKAT MEST ÄR
KUNSKAPEN OM KRAV,
ANSVAR OCH ROLLER.«
LENA WIIG

Stark påverkan på
entreprenörernas kunskap
Något som är viktigt, men svårt att
fastställa för säkerhetsutbildningar generellt, är utbildningens effekt på kunskap,
attityd, beteende och hälsa.

Det utförda examensarbetet visar dock att
de faktorer som SSG Entre påverkat mest
är kunskapen om krav, ansvar och roller,
om vilka risker som finns i arbetet, hur
arbetet ska utföras på ett säkert sätt och
hur man ska agera i en nödsituation.
»I och med att SSG Entre så klart
påverkar kunskap om ansvar och roller
kan detta i förlängningen också innebära
att utbildningen förbättrar entreprenörers
hälsa och säkerhet – en tämligen viktig
egenskap hos utbildningen«, säger Joel
Lööw, som genomförde examensarbetet vid
Luleå Tekniska Universitet. Han tillägger:
»SSG Entre verkar vara den metod som
föredras bland användarna. Den ger inte
bara möjligheten, utan tvingar också i viss
mån företagen att genomgå en säkerhetsutbildning. I och med att brist på
utbildning och kunskap räknas som en av
orsakerna till att olyckor sker är detta en
tämligen viktig egenskap hos en utbildning, som är här för att stanna på grund
av sin lättillgänglighet samt tidsmässiga
och ekonomiska fördelar.«

SSG |

1 : 2014

140 000
Entreprenörer har hittils
genomgått utbildningen.

41

1: 2014 | KRÖNIKA

När du blir kränkt

AV JOBBET PÅ JOBBET

I medarbetarundersökningar är det inte
ovanligt att nästan tio procent av de svarande
uppger att de i sitt arbete har blivit kränkta
minst en gång under de föregående tolv
månaderna. Det de flesta tänker på när de hör
det är att det är kunderna eller kollegorna som
står för kränkningen. Sällan är det någon som
tänker på att det är själva verksamheten som
kan vara kränkande.
KRÖNIKÖR LISBE TH RY DÉN
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Att det kan vara just verksamheten som
gör att man känner sig kränkt visar en
avhandling av Ole Jacob Thomassen,
Universitetet i Oslo, som behandlar
begreppet integritet och vad det är som
gör att medarbetare tvingas »gå på ackord
med sig själva«.
Det Ole Jacob Thomassen visar i sin
avhandling är att integriteten, eller
kränkningen av den, också har en
hantverksmässig koppling. Att integritet
skapas och upprätthålls när man kan göra
arbetet, själva hantverket, rätt; att kunna
göra det man har lärt sig och det som är
invävt i yrket och dess traditioner och att
kunna arbeta efter de yrkesstandarder och
krav som internaliserats genom utbildning
och utövandet av yrket. När det inte blir
möjligt att utföra ett tillräckligt gott
hantverk kränks integriteten.
Hur tilltalas du på jobbet?
Den norska avhandlingen stämmer
väl med mina erfarenheter - både som
medarbetare, forskare och konsult - att
ohälsan ofta har något att göra med vem
du blir genom det organiserande du är en
del av: Vem blir jag när jag gör det där
eller när jag underlåter att göra det där?
Vem du blir på jobbet handlar också
om hur du blir betraktad och tilltalad av
organisationen.
• Tilltalas du som en handlande och väljande
person eller som en som bara behöver lyda de
order och direktiv du får?
• Tilltalas du som någon att räkna med eller
som en som inte behöver tillfrågas eller
involveras i den verksamhet du är en del av?
• Tilltalas du som en människa med rätt att
ha både privatliv, känslor, engagemang,
nyfikenhet, stolthet eller som en funktion eller
objekt, som bara är intressant att veta något
om i sådant som kan mätas i pengar eller
produktivitet?

Kränkande behandling
De flesta av oss vill bli betraktade av vår
omvärld, och även av oss själva, som det
första ledet i respektive punkt: Som en
väljande, handlande människa, en som
räknas och som har både rätt och förmåga
att vara involverad i det som rör ens
person. Tyvärr är det alltför ofta jag stöter
på organisationer vars styr- och ledningssystem verkar utgå från motsatsen. Där

man blir tilltalad av organisationens
olika system på ett sätt som kränker både
ens professionalitet och ens person, till
exempel genom att:
• Du får fylla i, till synes, meningslösa rapporter
om allt möjligt.
• Du blir pådyvlad mål och budgetar som inte
hänger ihop.
• Du ställs inför fullbordat faktum vad gäller
förändringsarbete, konceptimplementering
etcetera.
• Du tvingas av en mängd olika regler, policies,
mål och mätsystem att göra saker som man
vet är motriktat det man anser vara ett gott
arbete.

»NÄR DET INTE BLIR
MÖJLIGT ATT UTFÖRA
ETT TILLRÄCKLIGT GOTT
HANTVERK KRÄNKS
INTEGRITETEN«
LISBE TH RY DÉN

Avfärdas av omgivningen
På arbetsplatser där den här sortens
organiserande är vanligt är det tyvärr
också vanligt att du, när du försöker ta
upp en diskussion kring de här frågorna,
avfärdas av din omgivning. Inte helt sällan
med argument som gör att du direkt
eller indirekt misstänkliggörs: Du är inte
tillräckligt lojal, du är gnällig, du är lat,
du är förändringsobenägen och så vidare.
Även om ett sådant bemötande förvärrar kränkningen ligger den grundläggande kränkningen i organiserandet och
utförandet av verksamheten. Det blir då
också där som de mest verkningsfulla
insatserna kan göras.
Hur är det på din arbetsplats?
Hur är det på din arbetsplats? Vilka föreställningar om människa och samhälle
ligger till grund för era styrsystem, uppföljningssystem, policies, belöningssystem
osv? Vem måste du och dina kollegor,
inklusive chefer och ledning, vara för att
systemet ska flyta smärtfritt? Vill du vara
en sådan människa? Vill du bidra till att
betrakta och tilltala kollegor, kunder och
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övriga medmänniskor på ett sådant sätt?
Vill du bidra till ett sådant samhälle?
Ovanstående är exempel på frågor jag
tror att varje organisation måste ställa
sig för att förstå en del av den ohälsa som
arbetslivet genererar hos många idag.
Frågor som alltför sällan diskuteras. I alla
fall i förhållande till hur mycket tid vi
lägger på att diskutera enskilda personers
egenskaper och brister. Det är nämligen
stor skillnad på om ohälsan genereras på
jobbet eller om den genereras av jobbet.
Det är olika problem och det är framför
allt olika åtgärder som blir relevanta.
Osunt organiserande
Genom att enbart prata om problem
i verksamheten som personliga eller
relationella problem, exempelvis i termer
av »personlighet«, »personkemi« eller
»bristande ledarskap« hjälper vi till att
dölja de organisatoriska aspekterna av
problemen och vi får då ofta svårare att
komma till rätta med problemen.
Det finns också en uppenbar risk för att
eventuella åtgärder läggs på att »korrigera«
individen istället för verksamheten: Man
skickas på kurs för att lära sig bli en bättre
chef eller medarbetare, lära sig säga nej,
lära sig gilla läget, inte vara så känslig,
sänka sin ambitionsnivå eller vara lite mer
positiv i största allmänhet. Allt exempel på
åtgärder som ligger farligt nära ytterligare
en kränkning av individen och allt medan
det osunda organiserandet kan fortgå.
Jag säger inte att alla problem är det ena
eller det andra, men det är viktigt att kunna
skilja på vad som är vad så att vi inte, i god
tro och i all välmening, gör ont värre.

Lisbeth Rydén driver det egna företaget EllErr Konsult
med inriktning på organisering och ledning och hur det
påverkar oss som människor. Hon är även projektledare
för ett forskningsprojekt om psykosocial arbetsmiljö vid
Malmö högskola samt doktorand vid Ekonomihögskolan
vid Lunds universitet.
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SUSTAINABLE THINKING
IS WORKING TOGETHER
Almost everybody agrees that the key to a brighter future for the
environment is cooperation. If we can set new standards for how
we solve problems together we can really make a change.
That is exactly what we have been doing for decades in the
Swedish process industry.
Working together to solve common problems. It is proven to
be an effective strategy and we call it the ssg way. But you could
also call it sustainable thinking.
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