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DET MEDVETNA FÖRETAGET
ÄR ETT LÄRANDE OCH
NÄTVERKANDE FÖRETAG
Den snabba teknologiska utvecklingen bidrar till att skapa mer
medvetna företag. Vi lever i en tid där vi alla har blivit mer
ihopkopplade och alla kan kommunicera med alla. Inom
företagsvärlden har detta lett till en rejäl ökning av både formella
och informella nätverk.
Dagens stora utmaning är därför att hantera de omfattande
och föränderliga informationsflödena, som denna teknologiska
utveckling orsakar.
I detta nummer av WE har vi valt att fokusera på vad vi
kallar »Det medvetna företaget«. Ett medvetet företag är en
organisation som lyckas reflektera över sig själv. Du kan arbeta
med förändrings- och utvecklingsarbete i all oändlighet, men
det hjälper inte verksamheten att överleva och förbli långsiktigt
konkurrenskraftig om du inte samtidigt har bra koll på och kan
bemöta de förändringar som sker både internt och externt.
Ett medvetet företag är därför uppmärksamt och lyhört
och jobbar ständigt med att hitta den bästa ekvationen för
gränssnittet mellan omvärld och invärld.
I ett medvetet företag är också kompetensutvecklingen
central. Här genomsyras organisationen av ett helhetstänkande
och utgångspunkten är att varje individ är unik, har olika
drivkrafter och behöver olika stödfaktorer och incitament för att
fungera i ett team och för att arbeta i rätt riktning. Medvetna
företag tar tillvara på individernas drivkrafter.
Just teamarbete och nätverksarbete ägnar vi extra kraft åt i
detta nummer. Poängen med teamarbete är att skapa mervärde
och samarbetsvinster. Men det är mycket svårare än de flesta
tror och utvecklingen av team måste få ta tid. Det gäller att
skapa situationer, där olikheter kan samverka och på så sätt
skapa utveckling.
Allt detta resulterar i att den enskilde medarbetaren får en
större förståelse för hur företaget, divisionen eller den egna
avdelningen påverkas, vilket indirekt leder till en större känsla av
delaktighet och förståelse för det strategiska perspektivet.
Medvetenhet innebär vidare ett kontinuerligt organisatoriskt
lärande, som baseras på visad ödmjukhet
för en komplex omvärld och ett aktivt
lärande av ny kunskap. Detta skapar en
bättre beredskap inför företagets viktiga
resa mot en okänd framtid.
Trevlig läsning!
JONA S BERGGREN

VD, SSG Standard solutions group
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Ett medvetet företag är en organisation som lyckas reflektera över sig själv.
»Det är ett självmedvetet företag med förmåga att reflektera över hypoteser
och sedan välja det framtidsscenario som är bäst. Det reagerar inte på
impuls, utan är självreglerande och har precis som människan en egen inre
intelligens«, säger Martin Börjesson, VD för Futuramb.
TE X T C ARL JOHARD ILLUSTR ATION BJÖRN ÖBERG

I de allra flesta organisationer existerar
något som kan liknas vid en vattenfallsmodell för planering. För varje mål
identifieras de aktiviteter som behöver
genomföras och när varje aktivitet måste
vara klar. Varje aktivitet bryts sedan ned i
underaktiviteter med tidsplaner. Projektledningens uppgift är sedan att se till att
de olika aktiviteterna sker i tid och att alla
har de resurser, som behövs för att utföra
sitt arbete.
»I princip är det inget fel med detta
arbetssätt. Men problemet uppstår när
omvärlden har förändrats så mycket att
du mitt i projektet i bästa fall upptäcker
att målet inte längre är relevant. Desto
bättre ett företag är på att utveckla planer
och styra mot givna mål, desto större är
risken för en allvarlig blindhet gentemot
förändringar i omvärlden«, säger Martin
Börjesson.
För att lösa detta problem har flera
företag börjat förkorta sina projektcykler
och utvecklar komplexa styrsystem för
att via grindar och resurshantering kunna
påverka projekt, som redan är planerade
och sjösatta.
»Dessa nya metoder förändrar ju inte
själva grundproblemet. Grundidén med
planering är att först planerar du och
sedan genomför du« säger Martin Börjesson och fortsätter:
»Den planeringsprocess, som vi

»DEN VIKTIGASTE POÄNGEN MED DEN
STRATEGISKA KONVERSATIONEN ÄR ATT
DEN EGNA KUNSKAPEN LYFTS FRAM
– KUNSKAP SOM FÖRETAGET FRÅN BÖRJAN
KANSKE INTE FÖRSTÅR ATT DET HAR.«
MARTIN BÖRJESSON

människor däremot använder i vår vardag,
karaktäriseras istället av en blandning
av systematisk planering i kombination
med större eller mindre situationsanpassade omtolkningar av målbilden. Denna
situationsanpassade kontinuerliga
planering, som bygger på en god och
omedelbar uppfattning om omgivningen,
är bra anpassad för situationer när det sker
förändringar. Vi borde kunna använda
detta medvetna synsätt också som modell
för hur morgondagens planeringsprocesser
i företag skulle kunna se ut.«
Träna upp framtidsminnet
Grunden för all planering handlar om
framtiden och hur vi kan hantera framtiden när vi inte har några upplevelser
av den. Neurofysiologen David Ingvar
beskrev tidigare i sin forskning en mekanism i hjärnans framlob, som han kallade

för »Framtidsminnet« (se sid 8).
»Det är den grundläggande mekanismen i den unikt mänskliga egenskapen
att ha intentioner och kunna utveckla
planer och därmed överleva i en värld,
som kräver långsiktighet utöver den
omedelbart förestående situationen«, säger
Martin Börjesson.
Tack vare att framtidsminnet arbetar
med att ge oss människor ett ständigt
flöde av alternativa framtidsbilder ger det
oss en speciell anpassningsförmåga till nya
och okända situationer, baserad på den
erfarenhet vi tidigare byggt upp.
»Vi verkar helt enkelt försätta oss i ett
tillstånd, där vi istället för att förneka
osäkerheten utnyttjar vår samlade
erfarenhet och vidgar vår mottaglighet,
för att på bästa möjliga sätt förbereda oss
på en situation som vi inte har kontroll
över. Framtidsbilder är i själva verket
5
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» EN FUNKTIONSINDELAD ORGANISATION LEDER TYVÄRR
BARA MOT DUMHET OCH MEKANISERING. FÖRETAGET BLIR
SOM ETT UPPSTOPPAT BLINT DJUR MED FUNKTIONER.«
MARTIN BÖRJESSON

erfarenhet, som kopplas på när vi finner
anledning till det. Det handlar om en
inbyggd förmåga att kunna använda
minnet konstruktivt för att förutsätta och
planera inför vad som ska komma«, säger
Martin Börjesson.
En gemensam världsbild
På samma sätt bör även organisationer
bygga in ett framtidsminne, som
ständigt ifrågasätter organisationens
rådande världsbild i syfte att uppnå en
större medvetenhet och därmed bättre
anpassningsförmåga.
»Det handlar om att skapa en strategisk
konversation inom företaget, som utmanar
de dagliga planerna och sätter in dessa
i olika framtidsperspektiv. Syftet är att
skapa en organisationsövergripande
världsbild och en kontinuerlig diskussion,
som har förmåga att överbrygga de olika
perspektiven i olika delar av organisa-
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tionen och föra upp diskussionen på ett
strategiskt plan«, säger Martin Börjesson.
Den gemensamma världsbilden gör det
möjligt att på ett gemensamt plan förstå
vad som är viktigt, vilka signaler som är
viktiga för företaget och på vilket sätt.
»Det är en förutsättning dels för att
viktig information ska kunna samlas in
och användas på bästa sätt, men också för
att världsbilden hela tiden ska ifrågasättas
och utvecklas i enlighet med omvärldens
och den egna organisationens förändring.«
Värdet av en strategisk konversation
Genom att utveckla alternativa scenarier
åstadkoms en betydligt bättre förståelse
för organisationens framtid och lärande.
Då ökar också chansen att företaget
hanterar kommande kriser och andra
förändringar bättre än sina konkurrenter.
Detta innebär en enorm konkurrensfördel
jämfört med att vara tvingad till att
handla instinktivt.
»Genom strategiska konversationer uppnås också en bättre allmän
medvetenhet om den egna organisationens identitet, inriktning och
hur förändringar i omvärlden kan
komma att påverka verksamheten
i framtiden. Framför allt innebär
det att den enskilde medarbetaren får en större förståelse
för hur företaget, divisionen
eller den egna avdelningen
påverkas, vilket indirekt
leder till en större känsla
av delaktighet och
förståelse för det strategiska perspektivet. Den kanske
viktigaste poängen med den
strategiska konversationen
är att den egna kunskapen
lyfts fram – kunskap som

företaget tidigare kanske inte har förstått
att det hade«, säger Martin Börjesson.
Med en strategisk konversation skapas
förutsättningar för ett alternativt sätt att
styra företaget i en tid då traditionella
företagsformer är under omprövning.
»Arbetet med framtidsbilder höjer nivån
och värdet på strategiarbetet genom att
det tydliggör och ifrågasätter det egna
företagets position och identitet samtidigt
som det lyfter fram olika relaterade
trender, utvecklingslinjer och osäkerheter i
omvärlden«, säger Martin Börjesson.
Skapa en dynamisk karta med hjälp
av scenarier
Det medvetna företaget, som vill agera
moraliskt och kommersiellt rätt, behöver
ta hjälp av denna typ av verktyg för att
skapa hypoteser om olika strategiska
operationer, utveckla en gemensam teori
och föreställning om framtiden. Företaget
skapar en gemensam omvärldsbild genom
att på detta vis identifiera och tydliggöra
trender och osäkerheter i omvärlden och
paketera dessa som ett antal framtidsscenarier. Dessa scenarier kan sedan ligga till
grund för utvecklingen av nya strategier
eller fungera som en testbädd för de redan
befintliga strategierna genom att dessa utvärderas i de olika scenarierna. Då erhålls
en djupare och bredare förståelse för de
styrkor och svagheter dagens verksamhet
har i framtiden.
»Den statiska världsbilden kan bytas ut
mot en dynamisk karta, som man under
resans gång lite då och då sneglar på. Om
något håller på att förändras, så förändras
även kartan. Det är därför viktigt att
organisationen ständigt fortsätter att
utveckla nya omvärldsbilder, ifrågasätter
självbilderna och kontrasterar dessa mot
varandra«, säger Martin Börjesson.
Bred omvärldsbevakning
Många blinda organisationer lägger ned
mycket tid och resurser på omvärldsbevakning med oftast en begränsad effekt. Det
är vanligt att ansvaret för omvärldsbevakningen delegeras till en liten stabsorganisation med fokus på informationsflödet
och med uppgift att se till att organisa-
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tionen inte missar
någon väsentlig
information.
»För att en sådan
grupp ska fungera
är det viktigt att se
till att den inte får
planera arbetet med
samma målbild som resten
av organisationen och
ledningen får inte heller
vara för operativ. Då blir
gruppen lätt slavar under
den givna målbilden och
letar bara efter information, som direkt stödjer
de pågående aktiviteterna,
samtidigt som viktiga inlägg
i diskussionen riskerar att dödas
innan de kommer upp på agendan«, säger
Martin Börjesson.
I en föränderlig värld är det ingen
lösning att förbättra kvaliteten eller
kvantiteten av informationsflödet. Istället
för att leta svar, så bör företagen vidga sitt
seende och försöka förstå vilka nya frågor
som borde ställas.
»Omvärldsbevakningen måste genomsyra alla funktioner inom organisationen.
Den bästa strategin är att titta brett och
svepande efter nya framväxande mönster
och odla en bred och kontinuerlig
diskussion inom organisationen om dess
roll i omvärlden.«
Mer som ett jazzband
En dynamisk anpassningsbar och
medveten organisation är en organism,
som inte har så tydliga gränssnitt mellan
olika enheter som exempelvis en funktionsindelad organisation. I den senare
fungerar varje område och chef separat för
sig, medan det i en medveten organisation
måste finnas en överlappning mellan de
olika funktionerna.
»Det är mer av ett jazzband än en
symfonikorkester. Medlemmarna i
ett jazzband ser och skapar en helhet
samtidigt som de alla kan spela solo. En
funktionsindelad organisation leder tyvärr
bara mot dumhet och mekanisering. Istället för att vara en levande organism blir
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företaget som ett uppstoppat blint djur
med funktioner«, säger Martin Börjesson.
Passar inte alla
Det är inte självklart att alla organismer
behöver vara medvetna för att lyckas.
»Alla organisationer tjänar inte på att
vara reflekterande. Det tar tid och kräver
resurser att bygga ett medvetet företag.
För många företag i dynamiska branscher
kan det istället vara effektivare att snabbt
testa, upptäcka misstagen och lära sig av
dem«, säger Martin Börjesson.
De företag som lyckas är de som har
förmågan att förändra organisationen.
»Organisationer har, precis som vi
människor, många gånger svårt att följa
sina egna hypotetiska resonemang, därför
att vi människor ofta inte gör som vi lär.
När vi ska agera faller vi in i ett vant
beteendemönster. Vi gör som vi gjort
förut. Vi har inte kommando över vårt
eget handlande, trots att vi har en klar
intellektuell bild över vad vi borde göra.
Organisationen måste därför byggas om
och tränas för att även agera reflekterat.«
Ett organisatoriskt lugn
I en medveten organisation är kompetensutvecklingen central.
»Medvetenhet innebär ett kontinuerligt
organisatoriskt lärande, som baseras på
att man visar ödmjukhet för en komplex
omvärld och aktivt försöker lära sig det
man inte visste att man inte kunde. Detta
ger ett organisatoriskt lugn, en bättre
beredskap och en gemensam uppfattning
om den egna identiteten i relation till
omvärlden, så att alla kan vara med och
tolka och reagera på oväntade händelser«,
säger Martin Börjesson och avslutar med
en ljus framtidsbild:
»Dagens snabba teknologiska utveckling bidrar till att skapa mer medvetna
företag. Många av de nya företagen är inte
hierarkiska, de skapar saker tillsammans
och fungerar mer som projekt, där varje
medarbetare med unika kunskaper
hjälper och stödjer varandra.«

P A Martin Börjesson
Analytikern, strategen och futuristen
Martin Börjesson är VD och grundare av
företaget Futuramb. Han har tidigare
arbetat som Technology Watcher
på Volvo IT, som omvärldsbevakare
för Sveriges Tekniska Attachéer i
San Francisco, med framtidsfrågor
och strategiprocesser på Volvo
Car Corporation, som konsult med
strategi och scenarioplanering för
entreprenörsverksamheter inom
Carlstedt Research & Technology och
som konsult inom Fluidminds Business
Revolutionaries.
Martin Börjesson är också
doktorand på Institutionen för
Tillämpad Informationsteknologi vid
Göteborgs Universitet och Chalmers
och undervisar där regelbundet i
scenarioplanering och strategi på
olika nivåer. Under ett antal år har han
även undervisat i affärsutveckling och
innovation på IHM Business School.
Sedan hösten 2013 är han
också verksam i Knowit Business
Growth, ett företag som sysslar
med strategiska och kollaborativa
innovationsprocesser.
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I huvudet på en

HJÄRNFORSKARE
Grupper, organisationer och företag bör betraktas som biologiska enheter,
som levande system som består av enskilda människor. Det konstaterade
den världsberömda hjärnforskaren David Ingvar redan i slutet på
1990-talet. I boken »Det medvetna företaget«, konstaterade han att det
är de enskilda människornas egenskaper som sätter sin prägel på gruppens
eller företagets verksamhet. Det är de enskilda människornas medvetande
som är förutsättningen för att det inom en grupp eller ett företag
utvecklas ett gemensamt kollektivt medvetande.

TE X T C ARL JOHARD
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Enligt David Ingvar är definitionen av
ett levande system att »det existerar i tid
och rum, utgörs av materia och energi och
organiseras genom information«.
I boken delar han in de levande systemen i sju
olika nivåer:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Den enskilda cellen.
Grupper av celler/organ.
Enskilda individer.
Grupper av individer.
Organisationer.
Stater.
Överstatliga organisationer.

Allt liv, alla levande system är ändliga. De har
en början och ett slut och genomgår en livscykel.
Det finns inga odödliga biologiska system. Inte på
någon av de sju nivåerna. Inga raffinerade metoder
kan ge enskilda människor evigt liv och ingen
industripolitik kan hålla liv i döende företag.
Råd till mänskliga företag
Enligt David Ingvar måste ett företag, som vill göra
anspråk på att vara mänskligt, försöka lära känna
och vårda sin historia, sin specifika företagskultur.
Företaget måste också nogsamt vårda det nu,
som ledare och anställda arbetar i. Ett företags
upplevelse av sitt nu beror på informationsflödet till
företaget från omvärlden och inom företaget.
Företagets vision, inriktningen av dess framtida
verksamhet, formas av dess historia och dess nu.
Med god kännedom om företagets då och nu
blir visionen av framtiden lättare att projicera
inom företaget.
Gränsernas dynamik
Att ett levande system existerar i rummet betyder
att det finns en gräns mellan det och dess omvärld.
Gruppens gränser mot omgivningen skyddar dess
identitet och integritet. Gränser mot omgivningen
bildas snabbt. Kunskap om kraftspelet kring dessa
är väsentlig för att förstå vad som sker mellan
människor i en organisation. Det är viktigt, menar
David Ingvar, att känna till hur gränserna växer
fram, hur de vidmakthålls och vilka faror som hotar
vid gränsövergångar.
Den fungerande gruppen innehåller så många
väsentliga villkor för individen och hans tillvaro att
dess egenhet och identitet blir av primärt intresse.
Den enskilde hjälper därför till att försvara gränsen.
De som befinner sig innanför gränsen är vi, utanför
finns dom.
Enligt David Ingvar utgör kunskap om hur

gränser uppstår mellan biologiska system och
gränsernas dynamik en grundförutsättning för att
vara chef. Gränsövergångar måste hanteras på ett
insiktsfullt sätt, så att konfliktrisker minskas eller
dämpas. Detta gäller både gränser mellan olika
grupper inom företaget och gränserna mellan
företaget och omgivningens ekonomiska och
politiska verklighet.
Krav på ledarskap
I hela denna process har företagets ledare, dess
chef, en given roll. Ett friskt ledarskap kräver en
mycket stark medvetenhet om företaget, menar
David Ingvar. Företagsledaren måste noggrant
vårda företagets historia, traditioner, symboler,
rutiner och gestalter. Det är ur sådana värden
som företagets kultur växer fram och det är bara
företag med en egen kultur, som kan skapa sig
en egen frisk identitet som kan upplevas av de
anställda på ett sätt som skapar gemensamma
värden – shared values.
Företagsledningen måste lika noga vårda
informationsflödet till, från och inom företaget
och se till att det växer fram en rättvisande bild av
den verklighet i vilken företaget arbetar och där de
anställda är verksamma.
Att odla en företagskultur
Slutligen är det företagsledningens uppgift
att formulera företagets framtid. Inte bara i
ekonomiska kalkyler och i form av budgetplaner.
Minst lika viktigt är att de anställdas framtid
formuleras – i olika alternativ – så att man inom
företaget upplever en mening med dess verksamhet och att det för varje anställd finns olika
utbildningsvägar.
Den företagsledare, som har en rik kunskap om
hur han själv fungerar som medveten människa
och som tillämpar dessa kunskaper på den grupp
eller de företag som han leder, har lättare att se
när företaget och företagets anställda fungerar bra
tillsammans. Han kan också se tecken på företagsoch ledarskapssjukdomar.
Att vara ledare för det levande system, som ett
företag utgör, är att vara satt att sköta och odla
en kultur, där skörden förutom materiella värden
också består av mänskliga relationer, spelregler,
ledarskapsstil, känslomässigt klimat, omvärldsorientering, kreativitet, sammanhållning, struktur,
hälsa, effektivitet och meningsfullt liv. Att vara
satt till chef och ledare är, enligt David Ingvar,
liktydigt med att odla företagets tillväxt genom att
vårda dess livscykel.
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»ATT VARA
SATT TILL
CHEF ÄR
ATT ODLA
FÖRETAGETS
TILLVÄXT
GENOM ATT
VÅRDA DESS
LIVSCYKEL.«
PROFESSOR DAVID INGVAR

David Ingvar (1924-2000)
var en av 1900-talets
ledande hjärnforskare.
Han var professor och
ordförande i klinisk
neurofysiologi vid
universitetet i Lund. Han var
också ordförande i Svenska
Läkaresällskapet, rådgivare
till Max-Planck-institutet
för neurologisk forskning i
Köln, och ordförande i SEBankens socialekonomiska
styrelse. Han var
grundare och redaktör
för flera specialtidskrifter
och författare till ett
flertal böcker om olika
aspekter av människans
hjärnfunktion. År 1990-1995
blev han också professor
i organisationspsykologi
vid Handelshögskolan i
Stockholm.
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Individernas nio drivkrafter
ligger djupt. I ndividen strävar alltid
efter att uppnå det som känns
meningsfullt och riktigt i enlighet
med sin drivkraft. Det som känns
viktigt för en person är kanske inte
alls viktigt för en annan person.
Om individen får arbeta utifrån sin
egen drivkraft ger det stimulans,
inre tillfredsställelse och trygghet.
Individens naturliga motivation är
att agera utifrån sina värderingar.
Det är denna strävan som är
själva drivkraften. 

Medvetna företag tar tillvara

INDIVIDERNAS
DRIVKRAFTER
Vad är det som driver människor?
Varför gör vi som vi gör? Hur
kommer det sig att två människor
kan ta sig an samma uppgift
på diametralt olika sätt? Inger
Larsten, som är beteendevetare
och organisationskonsult, säger att
det gäller att skapa situationer, där
olikheter kan samverka och på så
sätt skapa utveckling.
TE X T PER ARONSSON FOTO CRE ATIVEMARC
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»Det är en naturlag att vi är olika. Inte
ens de som är uppväxta i samma familj
behöver ha samma värderingar och
drivkrafter. Det riktigt intressanta
är att ta vara på dynamiken mellan
människor, så olikheter blir en produktiv
kraft«, säger beteendevetaren och
organisationskonsulten Inger Larsten.
Det är okej att vara olika
Inger Larsten kallar det för det mänskliga
livsspelet. Att vi människor möter och
stöter med varandra för att komma framåt.
»Vi är olika på gott och ont. Vi är alla
mer eller mindre produktiva, men på olika
sätt. Inom ett företag är det viktigt att
förstå och förhålla sig till att det är så. Det

är bra att vi är olika och det är dessutom
en förutsättning för produktiv utveckling
för såväl företag som individ. Om vi alla
hade samma inre motor skulle vi aldrig
komma fram till någon nyorientering.«
Vi människor är som vi är. Då är det
också lätt hänt att vi tycker att det borde
vara facit även för andra.
»Vi är flockdjur och det innebär att
många söker trygghet i grupper med
likasinnade. Om någon tycker något så
hänger andra på. Det är nödvändigt att
träna sig på att framföra sin egen åsikt,
men också på att lyssna och ge gensvar.
I ett förändringsarbete är det oerhört
viktigt att sluta tycka att "alla som inte är
som jag" har eller gör fel.«

DET MEDVETNA FÖRETAGET |
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ATT VARA UNIK

ATT NÅ FRAMGÅNG
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ATT HA ROLIGT
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ATT KÄNNA HARMONI

»FÖRÄNDRINGSARBETE HANDLAR
INTE OM ATT FÖRÄNDRA MÄNNISKORS
DRIVKRAFTER – UTAN OM ATT TA
TILLVARA DEM.«
INGER L ARSTEN

Inger Larsten säger att hon
framför allt drivs av att bidra till
att organisationer bättre kan dra
nytta av sina olika styrkor.
Inger Larsten driver Larsten
Utveckling AB och är författare till böckerna »Olikhet – en
styrka« och »Förändring genom
utveckling – att nå sina mål.«

Ibland behövs förändringsledare
Inger Larsten understryker att individen alltid
strävar efter att uppnå det som känns meningsfullt
och riktigt i enlighet med sin drivkraft. Om han
eller hon får arbeta utifrån sin egen kompass ger det
stimulans, inre tillfredsställelse och trygghet.
»De flesta organisationer behöver någon gång
förnyelse. Men i en stelbent kultur så handlar det
ofta om att göra som man alltid har gjort. Detta
kan gälla såväl chefer som övriga anställda och

ATT VARA KRAFTFULL

leder till passivitet. Något jag tror på i sådana lägen
är att hitta människor med drivkraft att förändra
och mod att komma med nya förslag.«
Grundläggs tidigt
Hur vi människor är och vad som driver oss är ett
komplext område. Det finns få enkla svar.
Bland annat därför menar Inger Larsten att det
är en god idé att låta undersöka vilka drivkrafter vi
har och hur de bäst kan samverka.
»Våra drivkrafter grundläggs tidigt, jag skulle
säga fram till sjuårsåldern. Enligt min erfarenhet
är människans grundläggande personlighet stabil
genom livet. Men det är klart att vi utvecklas, lär
oss mer och mognar. Därför handlar förändringsarbete inte om att förändra drivkrafter – utan om
att ta tillvara dem.«
11

1: 2015 | DET MEDVETNA FÖRETAGET

Här har det klassiska CV:t
Theresa Flodman är marknadschef för säljbolaget Key Solutions. För ett tag sedan insåg Theresa
och hennes kollegor att det var dags att tänka helt annorlunda när det gäller nyrekryteringar.
Numera struntar de nästan helt och hållet i det klassiska CV:t.
TE X T PER ARONSSON FOTO KE Y SOLU TIONS

»Det vi märkte var att de personer vi
träffade utifrån CV:n absolut inte hade
mer att komma med än de personer vi
tog in på intervju enbart utifrån deras
personliga brev. Till exempel individer
med ambitioner, men som ännu inte hade
hunnit skaffa sig erfarenheter«, säger
Theresa Flodman.
Att vara säljare är ett speciellt jobb.
Det passar inte alla. Just därför menar
Theresa Flodman att det är centralt att
se till individuella förmågor snarare än
formella meriter.
»Det är klart att utbildning och
erfarenhet är viktigt. Men allra viktigast
är vad man vill, att där finns en naturlig
drivkraft, att man vill utvecklas och
komma framåt. Det vi tittar på är de
personliga egenskaper, som behövs för just
personlig försäljning. Det sitter mycket i
attityden och den kan bara upptäckas öga
mot öga.«
12

Extra tid som lönar sig i längden
Rent praktiskt innebär det att i en
rekryteringsprocess, så träffar bolaget
många fler sökande än tidigare. Allt för att
verkligen hitta de människor, som passar
för yrkesrollen.
»Ja, det tar tid. Det bara är så. Men
tiden vi lägger ner får vi igen i och med
att vi slipper dåliga rekryteringar. När
det blir rätt från början, så behöver vi inte
spendera en massa kraft och tid efteråt på
att lösa problem. Traditionellt är det en
hög personalomsättning i vår bransch, men
det har vi kommit bort ifrån tack vare den
här processen.«
En annan sak att tänka på är att alla inte
är bra på att skriva CV:n.
»Bara för att någon har svårt med formuleringskonsten, så betyder ju inte det att
hon eller han inte passar för jobbet. Återigen, det viktiga är det personliga mötet
och att se individens faktiska kvaliteter.«

Key Solutions är ett relativt litet
bolag med cirka 90 anställda. Theresa
Flodman är dock övertygad om att
även större företag kan använda sig
av samma metod för att undvika
kostsamma felrekryteringar.
»För att lyckas krävs tydliga rutiner och
att de som rekryterar känner företaget och
företagets värderingar. Då går det lättare
och snabbare att hitta de människor, som
blir morgondagens stjärnor.«
Vilken bild kommuniceras ut av företaget?
Ett annat viktigt inslag är att mycket
medvetet gå igenom vad bolaget kommunicerar ut till de som söker jobb.
»Det gäller inte bara platsannonser, utan
också till exempel det allmänna uppträdandet på internet. Vad ger man för bild
av företaget på exempelvis sociala medier?
Det kommer att spegla vilka ansökningar
man kan tänkas få.«

DET MEDVETNA FÖRETAGET |
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FACEBOOK MED SLIPS

» DET VIKTIGA ÄR DET
PERSONLIGA MÖTET
OCH ATT SE INDIVIDENS
FAKTISKA KVALITETER.«
THERESA FLODMAN

Theresa Flodman
säger att den extra
tid Key Solutions
lägger ner på
rekryteringsprocessen lönar sig i
slutändan i form
av exempelvis
lägre personalomsättning.

Sveriges bästa arbetsplats
Key Solutions arbetar med
direktförsäljning mot både
privatpersoner och företag.
Huvudkontoret ligger i Västerås.
Förra året utsågs företaget för andra
året i rad till en av Sveriges bästa
arbetsplatser av Great Place to Work
Institute. År 2013 blev Key Solutions
trea och förra året tvåa i tävlingen.
År 2013 korades företaget även till
Europas femte bästa arbetsplats
i kategorin små och medelstora
företag. Hösten 2014 nominerades Key
Solutions dessutom till utmärkelsen
European Business Awards 2014/2015.

Enligt flera undersökningar använder
idag en betydande del av svenskarna digitala
mötesplatser i karriären. Främst används de
som informationskälla och för att underhålla
eller knyta nya affärsrelationer.
Den absolut största karriärmötesplatsen är
LinkedIn. Många kallar därför
detta digitala karriärnätverk
för »Facebook med slips«
eller »Rotaryklubb på
nätet«. LinkedIn har i dag
närmare 260 miljoner
globala och över 1,5 miljoner
svenska användare. Det innebär att närmare
30 procent av Sveriges yrkesverksamma idag
har mer eller mindre fullständiga profiler hos
LinkedIn. Främst handlar det om akademiker
och tjänstemän i storstäderna.
Andra karriärnätverk på uppåtgående är
Xing, Viadeo och företagens egna intranät.
En tredjedel av svenskarna använder idag
nätet för att söka jobb. Och många bevakar
utvecklingen i sin bransch via just LinkedIn.
Rekryterings- och bemanningsföretag
söker ofta aktivt efter ledig kompetens på
olika karriärsajter. Med ett premiumabonnemang och ju fler kontakter du har en koppling
till, desto högre hamnar du i nätverkens
sökningar. Det är sajternas sätt att premiera
de aktiva.
Men karriärsajter är inte bara intressanta
för den som vill byta jobb. De används också
av de som vill bredda sina nätverk, söka fler
kunder eller uppdrag, hitta leverantörer,
rekrytera medarbetare eller omvärldsbevaka
sina branscher.
För många fungerar de också som verktyg
för att ta reda på fakta inför viktiga möten.
Här fyller kontakterna själva i bakgrund, när de
byter jobb, telefonnummer eller flyttar. På så
sätt får användarna en informativ adressbok,
som alltid är uppdaterad och de tappar inte
bort personer, som kanske en dag kommer att
vara viktiga att nå.

1.500.000
svenskar är registrerade på LinkedIn.
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Den strategiska resan från
till

Framtidsarbetet startade våren 2013 i
samband med att Mälarenergis ägare
Västerås stad hade tagit fram en ny Vision
2026 med utblick ända till år 2050. Denna
var baserad på en 15-årig analys framåt
i tiden.
Mälarenergis ledning insåg snabbt
att de själva också behövde göra en
omvärlds- och framtidsanalys inom sina
respektive områden.
»Tillsammans med KTH Executive
school arbetade vi fram ett antal framtida
scenarier. Därefter stoppade vi in Mälarenergi i dessa sammanhang. Givet alla
förutsättningar fick vi fram svar i form av
strategiska implikationer – det vill säga
vad Mälarenergi behöver göra för att nå
dit vi och våra ägare vill och samtidigt
besvara den strategiska nyckelfrågan«,
säger Per Norrthon, VD för Mälarenergis
dotterbolag Stadsnät i Svealand AB.

Med hjälp av ett mycket
grundläggande researcharbete
tillsammans med närmare 100
engagerade personer har Mälarenergi
tagit fram en ny strategisk plan
för åren 2015-2019. Målet är att bli
regionens ledande infraserviceföretag.

FOTO L A SSE FREDRIKSSON

TE X T C ARL JOHARD FOTO MÄL ARENERGI

Mälarenergis målsättning är att bli framtidens infraservice- och energibolag. Företaget ska bli ledande genom
att erbjuda infraservicetjänster med fokus på långsiktig
hållbarhet i det samhälle där det finns.
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Nya utmaningar
Två viktiga drivkrafter i arbetet med
scenarierna var kapitaltillgång och
styrningen mot urban hållbarhet.
»Slutsatsen som vi kom fram till var
att vi tror att det kommer att finnas
tillgängligt kapital under givna förutsättningar även i framtiden och likaså att
urbaniseringen kommer att fortsätta med
höga krav på hållbarhet.«, berättar Per
Norrthon och fortsätter:
»Vi diskuterade även konsekvenserna av
de klimatförändringar som sker, liksom

den växande konkurrensen om arbetskraft,
regionens ökade integration med Storstockholm, digitalisering, framväxten av
’Big Data’ och utvecklingen av fenomenet
’Internet of Things’.«
Många delaktiga
Knappt 100 personer var involverade
internt och externt i diskussionerna,
arbetet med scenarierna och framtagandet
av den strategiska planen.
»För att bli framgångsrika i den strategi
Mälarenergi har valt är det vitalt och
nödvändigt att så många som möjligt
av våra anställda, ägare, kommuner,
landstinget, länsstyrelsen och kunder och
företag i regionen blir involverade. Detta
för att förstå den strategi, som nu ska
genomföras. Informationsspridningen och
att inkludera alla som berörs är oerhört
viktig för att vi ska lyckas implementera
vår nya framtidsplan«, säger Per Norrthon.
En väl förankrad strategi
Arbetet med scenarierna pågick fram till
våren 2014, och Mälarenergis nya femåriga
strategiska plan fastslogs i juni 2014 för
åren 2015-2019.
»Resultatet blev en mycket genomarbetad, väl förankrad och tydlig strategi med
fokus på närregionen. Den utgår från vår
bas i vår infrastruktur och utifrån denna
ska vi sedan skapa infraservicetjänster
med utgångspunkt från våra olika typer av
anläggningar, vilka i sin tur ska integreras

DET MEDVETNA FÖRETAGET |

1 : 2015

»FÖRSTÅELSEN HAR ÖKAT FÖR VAD
VI VILL ÅSTADKOMMA OCH ALLT
DETTA SKAPAR EN NY ENERGI OCH
KRAFT I BOLAGET.«
PER NORRTHON

mer med det övriga samhället. Vår målsättning är att bli framtidens infraserviceoch energibolag. Vi ska bli ledande genom
att erbjuda infraservicetjänster med fokus
på långsiktig hållbarhet i det samhälle
där vi finns«, säger Per Norrthon, som är
programledare för implementeringen av
den nya strategin.
Ökad samverkan med omgivande samhälle
Viktiga nyckelord i strategiarbetet är ökad
samverkan med omgivande region när det
gäller samhällsflöden som till exempel el,
vatten, värme, IT och transporter.
»Hållbarhetstänket går som en röd tråd
genom allt vårt arbete, där förnybar energi,
CO2-neutralitet i kunderbjudandet, är
ett högt prioriterat område. Vi ska skapa
regionala och lokala kretslopp, där vi själva
kan ta hand om avfallet och skicka tillbaka
restprodukter till andra parter, som kan
använda det i sin verksamhet. Vi ska också
skapa kostnadseffektivitet internt för att
frigöra nödvändigt kapital. Vi ska arbeta för
att få till automatiska system och optimera
vår resursplanering«, säger Per Norrthon.
Som en del av den strategiska planen
planeras för ytterligare en förnyelse av
kraftvärmeverket för att på sikt fasa ut de
fossila bränslena.

Konsolidering väntas
En annan drivkraft, som troligen kommer
att prägla energibranschen stort under
kommande 15 år är konsolideringar.
»Vi ser att små kommunala bolag
kommer att få svårare att upprätthålla
sin soliditet. Det krävs mycket underhåll
och återinvesteringar och det kräver
större likvider. Vi kommer att få se en
konsolidering av marknaden och vi har
till exempel nyligen köpt Surahammars
fjärrvärmeverksamhet för att koppla ihop
näten i Västerås och Surahammar«, säger
Per Norrthon.
Lokal energiproduktion och energilagring är också en verklighet som energibolagen måste anpassa sig till och det är en
utveckling som Mälarenergi välkomnar.
»Det är ett steg i rätt riktning mot ett
Sverige, där all energi är förnybar. Och
som energibolag vill vi vara en del i den
här utvecklingen. Här är vårt elnät en
viktig del. Genom samarbetspartners kan
vi redan i dag erbjuda våra konsumenter att
köpa till exempel solceller och under 2014
kopplade vi in Sveriges största solcellspark
på vårt elnät. Energimarknaden kommer
kanske inte att förändras i grunden, men
mycket kommer att hända och vi vill vara
förberedda«, säger Per Norrthon.

Per Norrthon är VD för
Mälarenergis dotterbolag
Stadsnät i Svealand AB och
dessutom programledare
för implementeringen av
Mälarenergis nya strategi.

Positiva resultat
Det genomgripande strategiarbetet har
redan börjat ge positiva resultat i företaget.
»Alla inblandade är mycket nöjda och
tycker att strategin är bra. Detta har inte
minst ökat stoltheten bland ägare och
medarbetare. De ser nu en helhet och en
tydlig tråd, där många känner igen sig. De
har också varit väldigt roligt att upptäcka
den positiva återkopplingen från externa
intressenter när vi berättar om vårt arbete
och våra mål och bjuder in dem till att
vara med på denna strategiresa. Förståelsen har ökat för vad vi vill åstadkomma.
Allt detta skapar en ny energi och kraft i
bolaget«, slutar Per Norrthon.
15
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Det framgångsrika teamet

MÅSTE FÅ TID
Poängen med teamarbete är att skapa mervärde och samarbetsvinster. Men det är mycket
svårare än de flesta tror och utvecklingen av team måste få ta tid, menar docenten och lektorn
Håkan Sandberg vid Mälardalens högskola, som blivit något av en expert på just teamarbete.
TE X T PER ARONSSON FOTO XUANHUONGHO / SHU T TERS TOCK.COM

»Frågan har intresserat mig i drygt 30 år
nu. För mig började det med att jag gjorde
mitt avhandlingsarbete inom psykiatrin.
Begreppet teamarbete var i ropet och alla
pratade om att det var så bra, men ingen
kunde förklara varför. På många sätt
kvarstår frågan.«
Håkan Sandberg menar att det förvånansvärt ofta pratas om teamarbete på ett
oreflekterat sätt.
»Ja, det är intressant. Återkommande
när jag sitter med i arbetsgrupper och
frågar vad poängen är med teamarbete,
så blir det väldigt tyst. Det är som man
inte har greppat att idén är att det ska
ge synergieffekter. Att det är något man
gemensamt måste se, ringa in och vrida
och vända på. Det är i sådana situationer
teamet bara blir snack. Massor med vackra
ord. En pseudohändelse.«
Ska leda till ett mervärde
Håkan Sandberg anser att teamarbete
är mycket svårare än de flesta tror. Det
är verkligen inte bara att samla en
grupp människor och säga att de ska
arbeta tillsammans.
16

»Först och främst gäller det att vara
noggrann med att titta på förutsättningarna och ha ett uttalat mål med vad
teamarbetet ska leda till. Arbetssätt, mål,
personliga förutsättningar och så vidare
måste dryftas i detalj, så att alla blir klara
över vad som gäller. Frågan som söker sitt
svar är hur ett plus ett ska bli mer än två.
Det är jätteviktigt att ställa den frågan
i inledningsskedet.«
En annan viktig fråga, som snarare är
ett problem, brukar ställas av de enskilda
individerna när de får klart för sig att de

»VÄLDIGT MÅNGA
MÄNNISKOR BEHÖVER
LÄRA SIG ATT NJUTA AV
GEMENSAM FRAMGÅNG.
DE SOM KLARAR DET
BRUKAR OCKSÅ BLI
FRAMGÅNGSRIKA.«
HÅK AN SANDBERG

plötsligt ska arbeta i team.
»Det är en klassiker. ’Vad får jag ut av
det här?’ Redan där finns ett problem att
reda ut. Man ser till sig själv först. Inget
konstigt med det, men för ett fungerande
teamarbete krävs det andra tankegångar.
Lägg därtill att ledningen och organisationen måste ge den utvalda gruppen tid
att bli ett sammansvetsat team. Medlemmarna behöver också handledning för att
lära sig vad teamarbete faktiskt är.«
Sedan finns det en annan fälla som är
precis motsatt till att vara fokuserad på
sig själv.
»Team är per definition så nära mänsklig kommunikation det går att komma.
Risken är att det blir en kompisgrupp
och att man tappar bort den nödvändiga
professionaliteten. Att det blir för personligt och att arbetsuppgiften försvinner
ur fokus. Tricket är att vara nära och
kommunicera – men samtidigt undvika att
bli för personlig.«
Lära sig att njuta av gemensam framgång
Dynamiken mellan människor är en
annan central beståndsdel.
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»Det handlar bland annat om att ha förmågan att både kunna stå tillbaka ibland
och sedan kliva fram vid andra tillfällen.
Ta för sig när det behövs, men också hålla
igen och låta andra synas. Helt enkelt
vara lyhörd inför gruppen. Väldigt många
människor behöver lära sig att njuta av
gemensam framgång. De som klarar det
brukar också bli framgångsrika.«
Av erfarenhet säger Håkan Sandberg
att det är framför allt en sak, som ofta
underskattas i sammanhanget.
»Ja, och det är att det tar tid för ett team
att bli ett team. Det går inte från en dag
till en annan. Christer Fuglesang och hans
astronautkolleger tränade tillsammans i
närmare 15 år innan de gav sig iväg upp i
rymden. De kraven behöver vi förstås inte
i det vanliga arbetslivet. Men vi måste lära
känna varandra, äga och se målet. Allt
det innebär omfattande krav på individers
sociala kompetens.«
Alla kan jobba i team
Sedan är det långtifrån givet att teamarbete alltid är lösningen.
»Teamarbete är bra när uppgifter är

komplexa. Däremot är teamarbete dåligt
när saker går att lösa på ett enklare sätt.
Vid förutsägbara och repetitiva moment
så är det försvårande om flera blir
inblandade.«
Även om teamarbete är svårare än vad
de flesta förmodligen tror, så är Håkan
Sandberg optimist.
»Jag litar på människors sociala
kompetens. Genom åren har jag jobbat
med tusentals människor. Mitt mantra är
att alla kan jobba i team. Det är väldigt
sällsynt med människor, som bara går sin
egen väg. Jag har endast mött en handfull
som varit helt omöjliga.«
Får inte vara för många
Håkan Sandberg återkommer flera gånger
till att poängen med teamarbete är att
skapa mervärde och samarbetsvinster.
»Det jag har sett genom åren är att
ett team bör bestå av max tio individer.
När det blir för många i en grupp så
går det inte att ha den kommunikation
som behövs och då minskar samarbetsvinsterna. I det läget är lösningen att dela
upp deltagarna i mindre grupper.«

1 : 2015

Håkan Sandberg har forskat om
teamarbete i drygt 30 år. »Ett
starkt team kan göra mer än vad
de enskilda individerna uträttar
var för sig. Samtidigt är det
svårare än vad man kanske tror«,
säger han.
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FULL
KOLL
MED
NOLL
I SIKTE
Med hjälp av en ökad centralisering, engagerat
ledarskap och ett fungerande bonussystem
har NCC lyckats förändra säkerhetskulturen
inom en historiskt mycket konservativ
bransch. Under 2,5 år har koncernens
arbetsmiljöolyckor minskat med 45 procent.
Visionen och målet är givetvis noll.
TE X T C ARL JOHARD FOTO NCC
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I sitt arbete med att i grunden förändra
säkerhetskulturen inom byggindustrin har
Lars-Gunnar Larsson, arbetsmiljöchef
sedan nio år tillbaka på NCC
Construction, haft stor nytta av sin
långa arbetsmiljöerfarenhet även inom
stålindustrin på SKF och Ovako Steel
och via sin aktiva medverkan i SSG
Säkerhetskommitté.
»När jag gick från stålindustrin till
byggindustrin för nio år sedan var det som
att trampa många år tillbaka i tiden. Den
fasta industrin är långt framme när det
gäller arbetet med systematik, stödsystem
och säkerhetskultur. Inom byggindustrin
har vi länge levt i en värld med många
företag i företaget, där de enskilda
arbetsplatserna varit mycket självständiga
och decentraliserade. Nu håller allt detta
på att förändras«, förklarar han.
Ökad centralisering
NCC är ett av Sveriges och norra Europas
ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag med en omsättning på 58
miljarder kronor och 18 500 anställda.
Med Norden som hemmamarknad är
koncernen verksam inom hela värdekedjan
– utveckling och byggnation av bostäder,
kommersiella fastigheter, industrilokaler
och offentliga byggnader, vägar och
anläggningar samt övrig infrastruktur.
NCC erbjuder även insatsvaror för byggproduktion samt ansvarar för beläggning
och vägservice.
»Vi bygger åt alla slags kunder och åt oss
själva när vi utvecklar nya kontorsfastigheter eller hela nya bostadsområden. Och
som en grön tråd genom alla våra projekt
löper hållbarhet för att skapa långsiktigt
värde för alla våra kunder. Inom byggindustrin är vi traditionellt duktiga på att

jobba med planering och projektering med
fokus på struktur och ordning och reda
på byggarbetsplatserna. Jag ansvarar för
arbetsmiljön i hela koncernen och min roll
inom NCC har mycket handlat om att se
till att vi arbetar enhetligt, som ett företag
över länder och nationella gränser«, säger
Lars-Gunnar Larsson och fortsätter:
»Vi har under de senaste åren strävat
mot ökad centralisering och att bli ett enda
företag. Vi har rekryterat arbetsmiljöpersoner, som jobbar stenhårt med konsekvensanalyser och kvalitativt säkerhetsarbete
gentemot såväl våra egna anställda som
alla de entreprenörer vi tar in.«
Enhetlig syn
NCC arbetar särskilt mycket med just
säkerhetskultur, attityder och beteenden.
»Speciellt viktig för oss är säkerhetskulturen, som dels handlar om styrsystem
och rutiner, men också om hur man
hanterar utrustningen på arbetsplatsen
och hur medarbetarna interagerar med
varandra. Här genomför vi gemensamma
aktiviteter över alla länder. Vi började
med högriskområden, som arbeten på hög
höjd, tunga kranlyft och trafikerad miljö.
Nu på slutet har vi börjat att mer fokusera
på de vanligaste skadorna, som snubbel-,
halk-, knä- och ögonskador. Vi lägger ner
mycket arbete på utbildning kring värdet
av säkra rutiner och hur arbetsplatsolyckor
ska förebyggas.«
Trygga arbetsplatser handlar även om
trygga och säkra anställningsförhållanden.
»På samtliga våra marknader, med
undantag för Ryssland och Baltikum, har
NCC kollektivavtal som reglerar minimilöner, arbetstider och medarbetarnas
rättigheter gentemot arbetsgivaren«, säger
Lars-Gunnar Larsson.
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Lars-Gunnar Larsson
Lars-Gunnar Larsson, arbetsmiljöchef
sedan nio år tillbaka på NCC Construction,
har lång arbetsmiljöerfarenhet, bland
annat inom stålindustrin på SKF och Ovako
Steel och via sin aktiva medverkan i SSG
Säkerhetskommitté.
Han är också initiativtagare till »Tysta
boken« och »Awareness Day« två olika
säkerhetsaktiviteter som nu sprider sig
inom byggbranschen.

Årstabron
NCC har renoverat ytskikten på
den K-märkta Gamla Årstabron
och därmed gett bron full funktion i ytterligare 50 år. För detta
fick NCC Betonggalans miljöpris.
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NCCs bygge av den nya Motalabron över en vik till Vättern blev
nominerad till Årets Bygge 2014.
Motalabron ingår i ett större
vägprojekt mellan Mjölby och
Motala där riksväg 32 både breddats, fått nya sträckningar och
bytt namn till riksväg 50. I bygget
ingick 28 kilometer väg, 39 vägbroar och åtta trafikplatser.

Ett fungerande bonussystem
För att säkerhetsarbetet och säkerhetstänkandet ska cementeras i hela
organisationen har det varit extra viktigt
att få med ledningen. Här ligger NCC
långt fram idag.
»Tidigare när högre chefer kom ut på
en byggarbetsplats, förklarade de att de
tyckte att detta med säkerhet var platschefens sak. Nu efter att vi har lagt upp
ett nytt system, där alla chefer måste göra
minst fem arbetsuppföljningar per år, så
är säkerheten i fokus på ett helt annat sätt.
Vi har fått in arbetsmiljö högst upp på
agendan även i styrelsen, där en väsentlig
tid numera avsätts för diskussioner och
redovisningar kring säkerhetsfrågor.
Allt detta har medfört att det blivit ett
ordentligt tryck på arbetsmiljöarbetet
genom hela organisationen«, säger
Lars-Gunnar Larsson.
Viktiga bidragande faktorer har förutom
chefernas engagemang även varit ett
fungerande bonussystem, som är baserat
på olycksfallsfrekvens.
»När vi trycker bonusprogrammet, som
även grundar sig på chefernas arbetsmiljöuppföljningar, från styrelsen och nedåt
20

i organisationen, så har det bidragit till
att vi fått ett extra intresse för de här
frågorna. Våren 2014 kunde styrelsen
för första gången konstatera att nu har
vi fokus på frågorna kopplat till säkerhetskultur i alla våra länder. Nu har vi
slutligen chans att se effekterna från detta
arbete på resultatet«, säger Lars-Gunnar
Larsson och tillägger:
»Än så länge har vi bara haft detta
bonussystem i Sverige för att just »boosta«
igång chefsuppföljningarna.«
Mot nollvisionen
NCCs högt prioriterade systematiska säkerhetsarbete, som syftar till att eliminera
antalet olyckor och att nå koncernens
uppsatta nollvision, har gett fantastiska
resultat. I Danmark fick exempelvis NCC
under 2013 motta ett nationellt arbetsmiljöpris för sitt arbete med säkerhetskulturen. Detta därför att det lett till att antalet
arbetsplatsolyckor halverats på NCC:s
danska arbetsplatser.
»Under 2,5 år har vi inom hela koncernen minskat arbetsmiljöolyckorna med
45 procent«, säger Lars-Gunnar Larsson
och fortsätter:

»Det som är fantastiskt med det koncerngemensamma arbetet är att alla
länder minskat sin olycksfallsfrekvens.
Minskningen gäller inom samliga
affärsområden i Sverige, Tyskland,
Danmark, Norge, Finland Baltikum och
Ryssland. De länder som är bäst är Norge,
och Ryssland.«
NCC har en nollvision när det gäller
arbetsplatsolyckor och nolltolerans mot att
inte följa säkerhetsreglerna.
»Varje olycka är en för mycket. År 2011
hade vi 15 i olycksfallsfrekvens. Vi ska ned
i sju under 2015 och fem 2016 och dit når
vi om alla 18 000 medarbetare fortsätter
att ta viktiga steg framåt i det vardagliga
säkerhetsarbetet.«
Gemensamt branschsamarbete
Nu har NCC tillsammans med Sveriges
Byggindustrier tagit initiativ till ett
branschgemensamt säkerhetsarbete i
Sverige. En särskild samarbetsgrupp med
arbetsmiljöchefer för de större företagen
inom byggindustrin har bildats och
Lars-Gunnar Larsson är här den sammanhållande kraften.
»Tanken är att vi ska stötta och lära
av varandra i detta arbete. I Sveriges
Byggindustriers regi håller de nu på att ta
fram en säkerhetsutbildning, som ska gälla
för alla som arbetar på en byggarbetsplats
i Sverige, enligt ett liknande koncept som
SSG Entre. Vi försöker sammanställa
gemensamma regler för vilka krav och
regler, som gäller på våra byggarbetsplatser. Byggindustrin har här en extra stor
utmaning, eftersom vi normalt engagerar
många externa leverantörer på våra
arbetsplatser – även från utlandet«, slutar
Lars-Gunnar Larsson.
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MYCKET SNACK OM TYST BOK
Stor uppmärksamhet inom byggbranschen har NCCs »Tysta boken« fått. Det
är en blädderbok för utländsk personal med bara bilder utan text och den
visar på bra och dåliga exempel när det gäller säkerhet.
»Avsikten är att boken ska kunna nå
alla, oavsett språk«, säger Lars-Gunnar
Larsson, arbetsmiljöchef på NCC
Construction Sweden.
Den 60-sidiga »Tysta Boken«, som
ryms lätt i fickan och är enkel och mycket
pedagogisk, har tagits fram av koncernens
arbetsmiljögrupp och därefter förankrats
med de fackliga företrädarna. Den har
blivit mycket populär och därför tryckts
upp i två olika upplagor på sammanlagt
45 000 ex, som distribueras genom NCC.
Sveriges Byggindustrier har nu fått
rättigheter att trycka upp och använda en
egen version av NCCs tysta bok för att
kunna användas inom hela byggbranschen
i Sverige.
I den senaste upplagan finns också
fler kvinnor på bilderna, vilket speglar
en vision av en framtida bransch, där
omkring var tredje byggnadsarbetare är
kvinna.
»Det är en stor machokultur i branschen. Jag är säker på att vi skulle få en
mycket bättre säkerhetskultur om vi hade
fler kvinnor på byggarbetsplatserna, säger
Lars-Gunnar Larsson.
Upplaga och spridning
Under förra året delades »Tysta Boken« ut
till samtliga medarbetare i de sju länder
NCC är verksamt i.

»Tysta Boken« ryms lätt i fickan,
är enkel och mycket pedagogisk.
I den senaste upplagan finns
flera kvinnor på bilderna, vilket
speglar en vision av en framtida
bransch där omkring var tredje
byggnadsarbetare är kvinna.

»Bokens primära målgrupp är våra underentreprenörer.
Men den har visat sig vara lika uppskattad och användbar
för vår egen personal. Den fungerar på alla byggarbetsplatser i alla länder. Att visualisera säkra arbetsmoment
med bilder istället för med text har visat sig vara väldigt
effektivt«, säger Lars-Gunnar Larsson, arbetsmiljöchef på
NCC Construction Sverige.
Enligt NCC har boken starkt bidragit till det faktum att
det skett färre olyckor på företagets egna arbetsplatser.

En gemensam dag för eftertanke
Varje år, i början på september, genomför
NCC Awareness Day inom hela koncernen. På
samma dag och tid stannar allt arbete upp för
gemensamma samtal och diskussioner kring
arbetsmiljön och säkerheten på alla NCC:s
arbetsplatser i samtliga länder.
Fokus under 2014, som var det fjärde året i rad

som Awareness Day arrangerades, var ordning
och reda.
»Vi talade om fem viktiga S: Sortera, Ställ
i ordning, Standardisera, Städa och Skapa
vana. Med ordning och reda minskar risken för
olyckor. Genom att diskutera säkerheten på
arbetsplatserna fångar vi upp möjligheter till

förbättring avseende attityder och beteenden
bland de anställda, säger Lars-Gunnar Larsson,
koncernens arbetsmiljöchef och ansvarig för
Awareness Day.
Sveriges Byggindustrier siktar nu på att
arrangera Awareness Day gemensamt med alla
byggföretag i Sverige.
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En växande organisation

UNDER STARK OMVANDLING
Sedan ett år tillbaka hjälper förändringsledaren Dick Dykes till med att utveckla
SSG:s HR-funktion och ledarskap. Målsättningen är att utifrån personalsynpunkt
skapa en så effektiv och kundanpassad organisation som möjligt.
TE X T C ARL JOHARD FOTO KRIS TOFER LÖNNÅ

Företagsspelet Bra Beslut
hjälper till att skapa en delaktighet för alla anställda, så att SSGs
medarbetare gemensamt kan
bygga den arbetskultur, som de
vill ha på en arbetsplats.
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Hittills har de sex största skogsindustriföretagen i Sverige visat att den
samverkansmodell, som SSG bygger på, är
efterfrågad och verkligen fungerar över
branscher och nationsgränser.
»Att bygga nätverk och samlas i olika
forum för att öppet diskutera gemensamma satsningar och lösningar har visat
sig vara en mycket framgångsrik modell«,
säger Dick Dykes, tf personchef på SSG.
SSG har sedan sekelskiftet haft en god
utveckling. Under de senaste tio åren
har försäljningen organiskt ökat med
20 procent per år under god lönsamhet
samtidigt som personalstyrkan vuxit.
»Det är ett fantastiskt bra och
välskött företag«, säger Dick Dykes,
tf personalchef.
SSG:s ökade popularitet märks inte
minst bland de spontana ansökningar som
strömmar in till företaget.
»Jag märker en tydlig trend när det
gäller både kvantitet och kvalitet på de
spontana intresseanmälningarna. Vi får
2-3 spontana ansökningar varje vecka, där
flertalet sökanden har en mycket intressant och internationell bakgrund.«

»Min roll är att vara ett stöd för ledningen. Vi försöker skapa en homogen
ledningsgrupp och därigenom leda och
fördela arbetet ut i organisationen. Det
handlar om att gå från mission och vision
till uppfyllelse och på bästa sätt tydliggöra
och synliggöra målsättningarna, så att
samtliga i hela organisationen har en
självklar bild av vad företaget ska uppnå
och hur de som individer kan bidra för att
uppnå målen. Målsättningen är att utifrån
personalsynpunkt skapa en så effektiv
organisation som möjligt.«

SSGs utmaningar
Men SSG har många utmaningar. En är
skogsindustrins minskande relativa roll.
»För tio år sedan kom 80 procent av
försäljningen från ägarföretagen och
20 procent från övrig industri. Idag är
situationen den omvända.«
En annan utmaning är att komma ännu
närmare kunden.
»Vi vill vara en strategisk partner för
våra kunder, bli mer betrodda och därmed
höja kvaliteten i de tjänster vi erbjuder.
Vi vill i ökad utsträckning delta i det
förebyggande arbetet, kunna föreslå
förbättringar och förändringar. Med ökat
förtroende ges ökad insyn i kundernas
långsiktiga planer. Då skapas en helhetsförståelse för kundernas förutsättningar
och då höjs också kvaliteten i tjänsteerbjudandet«, säger Dick Dykes, som har
30 års erfarenhet av förändringsledning i
internationella organisationer.

Omfattande organisationsförändring
Under 2014 genomgick SSG en stor organisationsförändring med nya arbetssätt och
en ny systemförvaltningsmetodik. Detta
skedde samtidigt som nya tjänster tillkom
och SSG Produktdatabas erhöll Stora
Produktivitetspriset.
»Personalen har arbetat mycket hårt.
De börjar nu alla växa in i sina respektive
roller och deras samarbetsförmåga börjar
ge resultat«, säger Dick Dykes.
För att kunna uppnå en optimal
organisation, som på bästa sätt stöder
företagets strategiska affärsmål, måste
det finnas en balans mellan struktur och
företagets inre kultur.
Det största hotet mot en strukturell
förändring av ett företag är dess företagskultur. Därför väljer Dick Dykes att
fokusera på kulturordets två delar KUL
och TUR.
»Det ska finnas en bra balans mellan
kul och tur, då får du en bra kultur. Du
ska ha kul på jobbet, då skapas det en
positiv arbetskultur. Sedan ska du ha tur
också. Ju mer du tränar, desto mer tur
får du.«

Holistiskt synsätt
Sedan ett år tillbaka hjälper han även
till med att utveckla SSG:s HR-funktion
och ledarskap.
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Fem nya stödprocesser
Tillsammans med SSG:s ledningsgrupp
skapas nu fem stödprocesser inom Human
Relations (HR) och därmed läggs grunden
till SSG:s framtida personalavdelning.
1. People development. Här handlar det om
personalens kompetensutveckling, att de har
kul på jobbet och att det är högt i tak.
2. Reward and recognition. Att ha ett väl uttänkt
belöningssystem är viktigt, många gånger kan
det räcka med uppmärksamhet.
3. Staffing. Här handlar det om att skapa en
fungerande bemanningsprocess, som ger
företaget rätt kompetens vid rätt tidpunkt,
med rätt effekt och till rätt kostnader.
4. Performance management. Vad är viktigt att
mäta, hur ska det mätas och vilka mätpunkter
och KPIer ska användas?
5. Talent and succession.

»SSG är ett fantastiskt bra och välskött företag«,
säger Dick Dykes, tf personalchef på SSG.

»Här borde vi vara duktigare på att
jobba med jobbrotation och erbjuda våra
anställda att växla arbetsuppgifter inom
företaget, liksom att byta plats med
människor ute i industrin. Det skapar
ökad förståelse för varandras svårigheter
och bidrar till en bättre samverkan«, säger
Dick Dykes.
Företagsspel ett bra hjälpmedel
Ett viktigt verktyg i denna förändring av
företagskulturen har varit företagsspelet
»Bra Beslut«.
»Genom diskussioner och informationsutbyten kommer deltagarna fram
till den mest optimala lösningen för de
olika situationer som kan uppstå på en
arbetsplats«, säger Dick Dykes.
Syftet är att skapa en så homogen
organisation som möjligt, som har ett
gemensamt synsätt och värdegrund,
och ger det bästa stödet till företagets
olika affärsprocesser.
»Företagsspelet hjälper till att skapa
en delaktighet för alla anställda, så att vi
gemensamt kan skapa den arbetskultur
som vi vill ha på en arbetsplats«, säger
Dick Dykes och avslutar:
»Det är ett underhållande och effektivt
sätt att gemensamt bestämma hur kulturen
ska se ut för att stödja företagets affärsprocess. Deltagarna tar en liten risk, de når
målet och de får en belöning för detta. Då
ökar också självförtroendet och tilliten.«
23
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HENRIK SJÖLUND
Aktuell Ny VD för Holmen.
Ålder 49 år.
Karriär Anställd i Holmen
sedan 1993, först som
produktchef för specialpapper och därefter
försäljningschef för hela
Norden. År 2001 marknadsdirektör och 2011 VD för
Holmen Paper.
Bor Norrköping. Stockholm
under veckorna.
Familj Fru och fyra barn
Fritidsintressen Tennis,
golf och båt med familjen
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Framtiden är
»Framtiden för skogsindustrin kanske inte blir så revolutionerande som folk
tror. Däremot kommer säkert en mängd nygamla och nya applikationer utvecklas
mot konsumenterna, där skogsråvaran utgör en central del. Vid sidan om
energiproduktion kommer sannolikt framtidens produkter vara sprungna ur våra
massabruk. Vår tro är därför att vi ska jobba med utveckling av de tillgångar vi
har. Vi ska slå mynt av vår uthålliga affärsidé«, säger Holmens nya VD och koncernchef
Henrik Sjölund i denna intervju.
TE X T C ARL JOHARD FOTO HOLMEN

Framtidsförutsättningarna ser mycket olika ut för Holmens
olika affärsområden. Hur betydelsefull är kartongsidan för er?
»Iggesund Paperboard är den del av koncernen, som har bäst
möjligheter till en framtida organisk tillväxt. Det hänger
samman med att marknaden för förpackningar generellt sett
ser ljus ut. Träfiberbaserade förpackningar baserade på förnybar råvara tillhör framtidens stora vinnare, eftersom de flesta
alternativ som kartongen konkurrerar med är fossilbaserade,
som plast, metall och glas.
Alla våra verksamheter tar avstamp i en stark affärsidé,
som bygger på en förnybar råvara och det faktum att vi kan
se fram emot en framtida tillväxt i skogen. Men även om vi
tror på en organisk tillväxt, så krävs det fortfarande många
insatser även inom Iggesund Paperboard. Vi måste också här
effektivisera och bygga för framtiden. Vi har lagt ned stora
pengar i våra sodapannor och vi investerar just nu en hel del

i massaproduktionen i Iggesunds Bruk
och i kartongproduktionen i vårt engelska
bruk i Workington.«
Fokuserar ni bara på organisk tillväxt för
Iggesund Paperboard?
»Ja, vi bygger på det vi har. Vi befinner oss här i en liten exklusiv nisch
med få aktörer, där vi tillverkar en
högpresterande och högkvalitativ
konsumentkartong. Ju mer nischad du är,
desto mindre blir marknadspotentialen.
I och med att marknaden är exklusiv, så
är också volymerna mindre. Kombinatet i
Iggesund och bruket i Workington utgör
därför en bra grund för framtida organisk
25
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» I SPANIEN ÄR DET FÖR
NÄRVARANDE EN KAMP PÅ LIV OCH
DÖD, DÄR NÅGON ELLER NÅGRA PÅ
SIKT MÅSTE VIKA NED SIG.«
HENRIK SJÖLUND

tillväxt. Våra stora utmaningar finns på säljsidan
och inom produktutvecklingen. Vi måste vara
fortsatt vassa för att lyckas med att hålla avståndet
till våra konkurrenter.«
Exklusiva kunder med stora krav och små efterfrågade
volymer måste innebära en stark marknadsnärvaro
över hela världen?
»Vi är en global aktör, som fokuserar på export. Vi
levererar främst till Europa, men också till Asien
och Nordamerika. Det innebär att vi även utanför
Europa måste ha en hög servicenivå, som motsvarar
det de lokala leverantörerna kan erbjuda sina
kunder. Detta är en stor utmaning, som kräver god
lokal kännedom och speciella lösningar.«
Utmaningarna har varit annorlunda
inom Holmen Paper?
»Ja, här har vi gått igenom en hisnande resa med
omfattande omstruktureringar. Vi har ändrat
produktmixen och vi har gjort betydande energiinvesteringar. I Braviken investerar vi nu i en helt
ny kalanderkapacitet med vars hjälp vi kommer att
kunna tillverka ett SC-papper baserat på hundra
procent färska fibrer. Det blir ett obestruket
magasinpapper, som gör det möjligt för kunderna
att spara pengar. Satsningen medför också att vi
ökar andelen magasinpapper och minskar andelen
tidningspapper i bruket.«
Är inte detta en vågad satsning i nuvarande
marknadsläge?
»Nej, vi ser det inte så. Detta är ett helt rätt beslut
och en framtidsinvestering, som vi kommer att
ha nytta av i många år. Den bygger på att vi har
konkurrenskraft för att ta marknadsandelar på
marknaden. Tidningspappersmarknaden kommer
fortsätta sjunka och det är just därför vi gör detta.
Vi har med vår konkurrenskraft för avsikt att köra
med ett betydligt högre kapacitetsutnyttjande
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»Vår tro är att vi ska fokusera på utveckling och
noga följa marknaden, men jobba med de tillgångar
vi har. Vi ska slå mynt av vår uthålliga affärsidé, där
vi har vunnit priser för vår hållbarhet. Det här är ett
företag som håller i längden«, säger Henrik Sjölund.

än genomsnittet i industrin. Detta tack vare ett
mycket effektivt bruk, höjd produktivitet och en bra
råvarubas, som utgörs av färska fibrer. Vi kommer
att precis som i bruket i Hallsta kunna erbjuda en
smartare produkt, som ger kunden möjlighet att
spara pengar.
Vi fokuserar på det vi kan påverka och vår
ambition i nuvarande marknadsläge är att ta
marknadsandelar för att bibehålla ett högt kapacitetsutnyttjande. Vår stora utmaning blir att klara
införsäljningen av den nya produkt vi ska göra.«
Lämnar ni tidningspapperet helt?
»Nej, men tidningspapper kommer framöver i
Braviken endast att tillverkas i en mindre skala för
den lokala marknaden, där den även i en krympande totalmarknad kan vara en fortsatt bra affär.
Tidningspappersbruket i Madrid i Spanien har
vi effektiviserat och det är idag ett högeffektivt
bruk, även om marknaden är extremt utmanande.
Den spanska marknaden har utvecklats synnerligen
dåligt med sänkt efterfrågan på tidningspapper,
vilket tvingar fram strukturella förändringar. En
nyckel till framgång i Spanien är tillgången till
returfiber och möjligheten att få avsättning av
produktionen inom ett rimligt geografiskt område.
Här är det för närvarande en kamp på liv och död,
där någon eller några på sikt måste vika ned sig.«
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Hur viktig är trävarusidan för Holmen?
»Den är en naturlig del av våra övriga verksamheter. Ska
sågverk fungera ska de leva i nära symbios med ett massabruk, som de gör hos oss. Flis, som är en restvara från
sågverket, är en utmärkt råvara för massabruket.
Vi har idag två sågverk, ett i Iggesund intill vårt kartongbruk och ett i Braviken nära pappersbruket. I Iggesund har
sågverket gjort kraftiga förbättringar och ligger väl till ur
ett konkurrensperspektiv. Det är ett bra kombinat nära vår
egen skog.
I Braviken har vi haft bekymmer i och med att timmerpriset varit så högt. 65 procent av produktionskostnaden
utgörs av timmerkostnader. Vi har därför gjort en engångsnedskrivning på 450 Mkr av sågen i Braviken. Vi har
förbättrat produktiviteten och vi producerar mer än tidigare,
men kan ändå inte riktigt försvara det höga bokförda värdet.
Timmerkostnaden är högre här än längre norrut. Vi ser
inte att denna skillnad försvinner, utan den verkar bestå
även framöver.«
Vilka planer har ni för energisidan?
»Vi har nyligen invigt Varsvik, som är den första större
vindkraftparken i Stockholmsregionen med 17 vindkraftverk
och en samlad effekt på 51 MW. Vi har flera intressanta
platser, som vi kan nyttja för vindkraftparker. Men med
dagens elpris och pris på gröna elcertifikat är det svårt att
hitta en kalkyl, som ger rimlig lönsamhet på projekten.
Just nu är det helt enkelt inte lönsamt att investera i
vindkraft. Förutsättningarna i Finland är betydligt bättre
än i Sverige, tack vare den statliga garanti, som de använder
sig av där. Där sker också stora investeringar i just vindkraft.
Vi vill se ett robust system som är förutsägbart över längre
tid. Det är alltid bekymmer om man inte kan blicka längre
fram än en mandatperiod.«
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Hur ser Holmen ut om fem år?
»Om fem år är Holmen samma företag
som idag. Den stora frågan, som det talas
en hel del om inom branschen, är den
långsiktigt ökade tillväxten i våra skogar.
Det kommer att göra det möjligt att ta ut
mer råvara och förädla till såväl traditionella som nya spännande produkter
från skogen.
Skogen är en viktig nyckel för framväxten av en biobaserad ekonomi.«
Hur tror du att framtidens skogsindustri ser ut?

»Den kanske inte blir så revolutionerande
som folk tror, i alla fall inte för oss i
skogsindustrin. Även om många uttrycker
osäkerhet kring hur framtidens produkter
ser ut, så tror jag att framtiden delvis
redan är här. Vi vill bara inte se det. Vid
sidan om energiproduktion kommer
många av framtidens produkter att vara
sprungna ur våra massabruk. Sedan
kommer skogsindustrin själv – eller mer
troligt andra industrier – utveckla gamla
och nya applikationer mot konsumenterna, där skogsråvaran kommer att vara en
central del. De som ska skapa framtidens
efterfrågan tror jag kommer att finnas en
bit bort i värdekedjans nästa led.
Jag tror att det är viktigt att vara klar
över vilken roll man som industri ska ha i
framtiden. Vi gör idag kartong, tryckpapper och sågade trävaror. Det innebär att
vi har egen skog och massabruk, som kan
utvecklas. Det är här vi är. Vår tro är att vi
ska fokusera på utveckling och
noga följa marknaden, men
jobba med de tillgångar vi
har. Vi ska slå mynt av vår
uthålliga affärsidé, där
vi har vunnit priser för
vår hållbarhet. Det här
är ett företag som håller i
längden.«

Iggesund Paperboard satsar
mycket på produktutveckling. »Vi
måste vara fortsatt vassa för att
lyckas med att hålla avståndet
till våra konkurrenter«, säger
Henrik Sjölund.

» DEN LÅNGSIKT
IGT Ö
SKOGAR KOMMER KADE TILLVÄXTEN I VÅRA
A
ATT TA UT MER R TT GÖRA DET MÖJLIGT
ÅV
SÅVÄL TRADITION ARA OCH FÖRÄDLA TILL
E
PRODUKTER FRÅ LLA SOM NYA SPÄNNANDE
N
VIKTIG NYCKEL FÖ SKOGEN. SKOGEN ÄR EN
R
BIOBASERAD EKO FRAMVÄXTEN AV EN
NOMI.«
HE NR IK SJÖ
LU ND
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Leder världen mot

ÖKAD HÅLLBARHET
Volvokoncernen genomgår för närvarande en omfattande omvandling med en ny mer centraliserad
organisation och nya strategier, som syftar till att öka lönsamheten. Den ambitiösa visionen är att bli
världsledande på hållbara transportlösningar.
TE X T C ARL JOHARD FOTO VOLVOKONCERNEN

En stor utmaning i Volvokoncernens
effektiviseringsarbete är att kunna möta en
allt mer föränderlig omvärld.
»Världen förändras hela tiden allt
fortare. Det finns en risk att ett företag
med sina ledningssystem, procedurer
och rutiner cementerar något som snabbt
är historia. Det är en fin balansgång
och kunderna tolererar inga fel«, säger
Mats Deleryd, kvalitets-, miljö- och
säkerhetsansvarig inom Volvokoncernen, och fortsätter:
»Därför måste vi ha väldefinierade och
stabila processer, som är förändringsinriktade och ger de resultat vi vill uppnå. Vi
försöker bland annat skapa en gemensam
bas för processutveckling och för hur vi
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ska arbeta med regler och rutiner. Det är
ett omfattande arbete. I grunden har vi
närmare 50 olika ledningssystem, som vi
nu försöker få ihop och koordinera till ett
enda samverkande system med processmodeller, processer och policys.«
Ett medvetet företag
Volvokoncernen strävar efter att nå Business Excellence, men för att komma dit
krävs både en inre och en yttre effektivitet.
»Du måste erbjuda varor och tjänster
som är konkurrenskraftiga och som
kunderna efterfrågar. Men du måste också
kunna leverera dem resurssnålt. Annars
minskar företagets vinst. De som är bäst
på både inre och yttre effektivitet är de

som vet att de finns till för sina kunder
och vet vad kunderna vill ha. De är
framtidens vinnare«, säger Mats Deleryd
och tillägger:
»Genom att förbättra organisationens
arbetssätt vill vi skapa nöjdare kunder,
vilket i sin tur ger en bredare bas för verksamheten. Vi stärker konkurrenskraften,
samtidigt som våra anställda tycker att det
är roligare att arbeta i en välutvecklad och
värdedriven organisation.«
Viktigt med hållbarhet
Eftersom kvalitet, miljö och säkerhet
tillhör Volvos kärnvärden är arbetet med
hållbarhet mycket viktigt.
Volvokoncernen har här en tydlig
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vision: Att bli världsledande inom
hållbara transportlösningar.
»Det är ett ambitiöst mål och det
kommer inte att ske över en natt. Våra
största utmaningar ur ett hållbarhets-perspektiv finns på miljösidan, eftersom våra
fordon och produkter i huvudsak drivs av
fossila bränslen. Här måste vi fortsätta
arbeta gemensamt med andra samhälleliga
krafter, myndigheter, andra branscher,
lagstiftare, motorleverantörer och bränsletillverkare för att vara pådrivande för en
övergång till alternativa energislag.«
Social hållbarhet
I sitt hållbarhetsarbete inkluderar
Volvokoncernen även ekonomisk och
social hållbarhet.
»När vi talar om social hållbarhet,
syftar vi på vår roll och påverkan på
samhället. Genom att exempelvis använda
vår kunskap om trafiksäkerhet, kan vi
skapa delade värden för såväl samhälle
som näringsliv«, säger Mats Deleryd och
pekar på två tydliga exempel i Afrika
och Indien.
»Idag säljer Volvokoncernen lastbilar
i Sydafrika och vi har en närvaro i en
majoritet av de afrikanska länderna. Vi
har en tydlig strategi för hur vi vill växa
ytterligare i Afrika, men vi har också stor
respekt för de många utmaningar som de
afrikanska länderna står inför. En sådan är
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bland annat den stora bristen på utbildade
förare, tekniker och operatörer. Tillsammans med Sida och amerikanska byrån
för internationell utveckling (USAID)
arbetar vi nu för att införa yrkesutbildning
i tio afrikanska länder. Och i Indien har
vi redan utbildat mer än 110.000 förare i
föraransvar, bränsleeffektiv körning och
trafiksäkerhet«, säger Mats Deleryd.
Ordförande i FN-grupp
Volvos hållbarhetsarbete har lett till att
FNs generalsekreterare utsåg Volvokoncernens chef Olof Persson och Carolina
Toha, borgmästare i Santiago i Chile, till
medordförande i FNs rådgivande grupp
för hållbara transporter på hög nivå. Den
rådgivande gruppen, som består av tolv
ledamöter, ska ge rekommendationer om
hållbara transporter på global, nationell
och lokal nivå, såväl på land som till sjöss
och i luften.
»Det är ett spännande och hedersamt,
men också ett utmanande uppdrag.
Vår ambition är att bidra med konkreta
åtgärder mot socialt, ekonomiskt och
miljömässigt hållbara transportlösningar.
Vi ser fram emot att kunna hjälpa till att
mildra klimatförändringar och bidra till
framtida mål för hållbar utveckling genom
att främja hållbara transporter globalt«,
säger Mats Deleryd.
FN-arbetet startade i november. Den

FNs generalsekreterare har utsett Volvokoncernens chef
Olof Persson till medordförande i FNs rådgivande grupp för
hållbara transporter på hög nivå.

rådgivande gruppen har hittills träffats
två gånger och förväntas lägga fram en
lägesrapport till generalsekreteraren under
andra halvåret 2015.
I detta arbete är Mats Deleryd ansvarig
för avstämningar in mot Volvokoncernens
ledningssystem.
»Det måste finnas en balans i detta. I
och med att vi har denna roll i arbetsgruppen i FN förpliktar det naturligtvis att vi
fortsätter att arbeta seriöst med alla delar
av hållbarhetsfrågorna«, avslutar han.

Mats Deleryd

FOTO VIPFL A SH / SHUT TERSTO CK.COM

Mats Deleryd är ansvarig för kvalitets-, miljö- och säkerhetsarbetet inom Volvokoncernen. Sedan
2010 är han dessutom ordförande i kvalitetsrådet SIQs Intressentförening och ledamot i SIQs styrelse.
Mats Deleryd innehar även en professur inom »Innovativ process och organisationsutveckling
– Kvalitetsteknik« vid Mälardalens Högskola. Under 1990-talet doktorerade han i kvalitetsteknik vid
Luleå Tekniska Universitet med fokus på utveckling av duglighetsstudier.

»THE GLOBAL ECONOMY IS LIKE A ROOF OVER ALL OF US. BUT IT DEPENDS ON

INDIVIDUAL PILLARS FOR SUPPORT. BUSINESS NEEDS A SENSE OF RESPONSIBILITY
TO WORK TOGETHER MORE COOPERATIVELY. WE NEED POSITIVE COMPETITION: IF I
PROGRESS, THEY SHOULD TOO SO THEY ARE NOT LEFT BEHIND.«
DAL AI L AMA OM POSITIV K APITALISM

29

1: 2015 | BUSINESS EXCELLENCE

VÄLKOMMEN TILL
DEN NÄTVERKANDE
TIDEN
Vi lever i en tid där vi alla har blivit mer ihopkopplade och alla
kan kommunicera med alla. Inom företagsvärlden har det lett
till en rejäl ökning av både formella och informella nätverk. Den
stora utmaningen är att hantera de omfattande och föränderliga
informationsflödena. Lars Degerstedt, som är forskare och
lektor på Södertörns högskola, har sedan flera år studerat
informationssystem, omvärldsbevakning och omvärldsanalys.

Integritet och öppenhet
Företags värderingar måste
överensstämma med kundens.

Underhållning

Lekfull attityd i tillvaron, till arbete, tjänster och produkter.
Att ha roligt är lika viktigt som att vara effektiv.

TE X T PER ARONSSON

Detaljgranskning
»För de flesta företag blir det allt viktigare
att förhålla sig till det framväxande
nätverkssamhället, där företag organiserar
sig i dynamiska värdenätverk. Det nya är
att man inte längre har en given position.
Utan positionen är något som ständigt
återerövras i nätverken. Det här kräver
mer alerta och mer bevakande företag,
som kan förstå och utnyttja snabba
förändringar i omvärlden. Allt för att hela
tiden ha en gynnsam position i nätverket«,
säger Lars Degerstedt, som är forskare och
lektor på Södertörns högskola.
På individnivå är det kanske ännu
tydligare. För den generation som nu
växer upp är det självklart med sociala
medier, snabb kommunikation och att
världen är gränslös.
»I grunden handlar det om ett ändrat
beteende. I vår forskning är det något vi
ser väldigt tydligt. Människor använder
sig av den nya tekniken fullt ut och det
gäller både privat och i arbetslivet«, säger
Lars Degerstedt.
Den nätverkande generationen
Lars Degerstedt nämner amerikanske
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forskaren Don Tapscotts insatser
och insikter.
»Tapscott har studerat den ’nätverkande
generationen’ och har identifierat åtta
normer. Bland annat att man ser teknik
som en frigörande kraft. En annan norm
är att man använder sina informella
nätverk, även om de inte ingår i arbetet.
Sedan tycker man om snabb dialog och
ny innovativ teknik. På individnivå har
man i föregående generationer varit
försiktigare med just de sakerna«, säger
Lars Degerstedt.
En nyckelfråga är förstås hur företag ska
organisera sig i denna nya verklighet med
stora och föränderliga informationsflöden.
»Det i sin tur har med lättrörligheten
att göra, eftersom det hela tiden kommer
uppdaterad relevant information. Just
detta är en utmaning för företag. Hur ska
man bli bättre på det här? Det är en ny
situation för alla, som kräver utvecklade
metoder och arbetssätt.«
Lars Degerstedt understryker att
omvärldsanalys och omvärldsbevakning
är en etablerad bransch, som har funnits
sedan 70-talet. Ett yrke för ett begränsat

Företag får räkna med mycket noggrann
granskning av produkter, reklam och beteende.

Samarbete

Sociala nätverket deltar i arbete och beslut
– samarbetar alltid. Kund och leverantör i samskapande.

Från boken »Grown up digital:
how the net generation is changing your world« av Don Tapscott.
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antal analytiker och specialister.
»I och med den nya situationen finns
ett ökat behov av att mer systematiskt
sprida arbetssättet. Fler människor inom
företagen måste vara med och bevaka
och analysera omvärlden. Det duger
inte längre att de kunskaperna finns hos
ett fåtal. Att lyckas med det är inte helt
lätt och kommer att vara ytterligare en
utmaning«, säger han.

normer för den
nätverkande individen

» JU FLER SOM SKA
OMVÄRLDSBEVAKA,
DESTO ENKLARE MÅSTE
VERKTYGEN OCH
METODERNA VARA.«

Frihet i allt

Teknik som frigörare och personligt stöd.

L ARS DEGERSTEDT

Anpassningsbarhet

Regler anpassas till individens behov.
Produkter som uttryck för personlighet.

Innovation

Vill arbeta i innovativa företag och vill
använda ny innovativ teknik.

Hastighet

Snabb konversation, snabba svar.
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Inte längre bara för specialister
Lars Degerstedt säger att när många
fler ska bli inblandade i omvärldsbevakning och omvärldsanalys, så är det helt
avgörande att metoderna och verktygen är
så enkla som möjligt.
»Ja, är de för komplexa, så fungerar det
helt enkelt inte. Egentligen är det ganska
självklart att det förhåller sig så. Alla kan
inte vara experter. Den insikten måste
ständigt finnas närvarande. Exakt vad det
innebär och hur man ska göra är däremot
en öppen fråga. Det vet vi för lite om idag
av den enkla anledningen att så mycket är
helt färskt. Men det vi redan nu kan säga
är att nätverk måste få växa fram stegvis
över tid. Första fasen är att få igång
aktivitet, få människor engagerade och att
de ser nyttan. Därefter går det att förstora
och anpassa det man sysslar med.«
Den gradvisa stegringen är enligt
Lars Degersted ett kännetecken
för nätverkande.
»Dessutom är det något som i hög grad
styrs av medlemmarna i processen, men
den kan inte släppas helt fri. Ledarskapet
måste arbeta på ett stödjande och
engagerande sätt. Alla inblandande måste
lära sig att arbeta öppet med information
och skapa ett klimat, där det är självklart
att dela och ta in kunskaper. Även detta är
en stor utmaning!«
31

Så blir du en

FIRST MOVER
Det som igår var sanning och självklara recept för framgång kan idag vara
den snabbaste och säkraste vägen till undergång. Framtidens vinnare blir de
entreprenörer, som klarar av att skapa mervärde för andra i sina värdeskapande
nätverk. »Om du lyckas med det har du skapat en ny verklighet för
andra. Grattis, då är du en First Mover«, säger Sven Hamrefors, professor i
innovationsteknik på Mälardalens högskola.
TE X T RIK ARD SUNDELIN FOTO JUS TIN SULLIVAN /GE T T Y IMAGE S
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I en allt mer uppkopplad och ihopkopplad
värld blir verkligheten många gånger
mer komplex och omvälvande. Det som
var sanning och självklara recept för
framgång igår kan idag vara den snabbaste
och säkraste vägen till undergång. Det
gäller inte minst hur innovationer och nya
produkter skapas och får framgång. Vilka är
framtidens vinnare och förlorare?
Sven Hamrefors, professor i innovationsteknik på Mälardalens högskola, reder
ut begreppen.
»Det första vi behöver acceptera för att
överhuvudtaget ha en chans till överlevnad
är det faktum att det traditionella sättet att
skapa värde i ekonomier är på väg att bli
hopplöst utdaterat. Tidigare har processen
för att skapa värde i ekonomier kallats för
en värdekedja. Det är en institution, som
växt fram under de senaste 40 åren och
som går ut på att man producerar värde i
linjära samarbetsmönster för att i slutändan
kunna erbjuda kunderna något av värde.
Eftersom logiken i hela värdekedjan byggs
av aktörernas aktiviteter, det vill säga att
delarna bygger helheten, så är värdekedjan
stabil. Något som man naturligtvis sett som
en fördel«, säger han.
Problemet med den traditionella värdekedjan är att den inte är lätt att förändra.
För om någon i kedjan bestämmer sig för
att göra något drastiskt, något annorlunda,
riskerar det att bryta hela logiken. En
värdekedja är därför inte någon särskilt
bra grogrund för vare sig innovation eller
entreprenöriellt beteende, utan skapar
snarare en konserverande effekt, menar
Sven Hamrefors.

Kunderna tar befälet
Det här har inte varit något problem
tidigare, eftersom värdekedjan mer eller
mindre har dikterat vad kunderna vill
ha. Men något har hänt, som förändrat
situationen helt. Kunderna är helt enkelt
inte nöjda längre. Och vår uppkopplande
värld har förändrat styrkeförhållandena
mellan kund och producent.
»Idag är det lika lätt att få tillgång till
information, som att ta upp telefonen ur
fickan. Vi kollar LinkedIn och Facebook,
samtidigt som vi läser Aftonbladet på
mobilen. Och i samma rasande takt som
gränserna suddas ut blir de exkluderande nätverken allt mer tandlösa«, säger
Sven Hamrefors.
Kunderna, som nu har fri tillgång till en

outtömlig källa av information, har börjat
ifrågasätta och utmana hela värdekedjan.
»Så vad vill då kunderna ha? En retorisk
fråga vars enda uppgift är att understryka
det paradoxala och lite komiska i situationen. De har nämligen inte en aning!«

Funktioner istället för produkter
Förutsägbara behov har alltså ersatts av
oförutsägbara behov. De som idag står inför
uppgiften att producera värde befinner
sig därmed i en helt ny verklighet, full av
potentiella behov av alla möjliga slag, som
kan gestalta sig på alla möjliga sätt och som
dessutom är svåra att förutse.
Sven Hamrefors fortsätter:
»För att kunna möta den nya verkligheten
i en värld, som nätverksmässigt blir mer
obegränsad, behöver man skaffa sig
nätverksrelationer utanför sin värdekedja.
På det här sättet växer värdekedjan på
bredden istället och bildar ett värdenätverk.
Samtidigt förändras hela den fundamentala
logiken i samarbetet. Nu är det helt plötsligt värdenätverket som bygger aktörerna
och inte tvärtom.«
Nu är det alltså nätverket som definierar
vilka potentiella positioner det finns för
någon att ta - om man har kompetensen att
göra det vill säga.
»Och här kommer en viktig poäng. För
att lyckas i ett värdenätverk måste du bli
bra på att erbjuda funktioner, istället för
bara produkter och tjänster. Du behöver
kunna övertyga de andra i värdekedjan
att du är bäst på att tillhandahålla din
funktion, oavsett hur den kommer gestalta
sig i morgon. Du behöver helt enkelt vara
innovativ i hur du försvarar din position
i värdenätverket.
Skapar möjligheter för andra
Så hur gör man då för att göra sig ovärderlig
i ett värdenätverk? Enligt professor Sven
Hamrefors handlar det i grunden om en
förmåga att förändra förutsättningarna för
andra i nätverket.«
»Du som aktör måste helt enkelt skapa
en ny verklighet för de andra i nätverket,
som i sin tur är värdeskapande för dem.
I ett värdenätverk handlar det alltså inte
om att anpassa sig, utan om att ändra
förutsättningarna för de andra. Du vill helt
enkelt vara vad som benämns som ´First
Mover´«, tillägger han och avslutar med
ett konkret exempel:
»När Apple lanserade iPhone var Nokia
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noga med att poängtera att det här inte
var ett problem, eftersom Apples påhitt
helt enkelt var en dålig telefon. Och det
hade de alldeles rätt i. Problemet var bara
att det inte alls var någon telefon. Värdet
i Apples nya produkt uppstod inte i själva
apparaten, utan i nätverket av applikationer.
Detta skapade helt nya möjligheter för
miljoner av apptillverkare att sko sig på
ett värdenätverk, som inte existerat innan
iPhone. Apple hade helt enkelt skapat en ny
verklighet eller en mardröm om man väljer
att se det från Nokias perspektiv.«

Så här skapar du en
ny verklighet
Hur ska man då bete sig för att göra sig
ovärderlig i ett värdenätverk?
»Du behöver bemästra två discipliner
– innovation och entreprenörskap. Men
först måste vi vara på det klara med vad
innovation är för något. Innovation uppstår
när du tar koncept och tankar från andra
situationer och överför dem till din egen
situation på ett sätt, som berikar den med
begrepp du inte haft tidigare«, säger Sven
Hamrefors och fortsätter:
»Sedan gäller det att de här begreppen
blir accepterade av andra - som i fallet
med Apple och iPhone. Då får du
nämligen något som kallas
för en social konstruktion.
Något som folk helt enkelt
tycker verkar lovande. Om
tillräckligt många tycker
att din sociala konstruktion
verkar lovande hänger de
på och ett nätverk bildas
kring ditt nya koncept. Och
då kommer nästa utmaning
in i bilden – nämligen
kravet att kunna kombinera
resurser på nya sätt. Det
vill säga konsten att
skapa mervärde genom
entreprenörskap. Om du
lyckas med det har du
skapat en ny verklighet för
andra. Grattis, du är nu en
First Mover.«
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SSG:s kommittéverksamhet

ETT VÄRDENÄTVERK
MED ANOR
SSG:s kommittéverksamhet är en grundbult i företaget och har varit så sedan starten på
1960-talet. Kan ett så traditionsfyllt arbetssätt fungera och vara vitalt även i ett näringsliv,
där förändringstakten i det närmaste skenar?
TE X T RIK ARD SUNDELIN FOTO SSG

SSGs kommittéverksamhet är i högsta grad
en form av värdenätverk. På bilden syns
SSG Kontraktskommitté.

Gäst hos verkligheten
Värdenätverket är en vinnande formel i
den nya samverkansvärlden. Kunskap om
dess mekanismer och inre liv kommer att
vara viktigt för morgondagens vinnare. Den
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avhandling, som Per Myhrén arbetar med,
har arbetsnamnet »Tjänsteinnovationer i
industriella nätverk«. Den går helt enkelt ut
på att han befinner sig ute i nätverken för att
titta närmare på och analysera hela processen
från idé till marknadsanpassad tjänst. Det

som gör allt extra spännande är att det som
är vardag för våra kommittéledamöter och
processledare, det vill säga SSGs arbetssätt
att generera nya och uppdaterade tjänster,
samtidigt är en del av forskningsfronten när det
gäller tjänsteinnovationer.
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Per Myhrén är industridoktorand från
industriforskarskolan ViPP (Value
in Product and Processes), vilken
är en del av Karlstad Universitet.
Samtidigt arbetar han som ansvarig för
nätverksutvecklingen på SSG.
»Kommittéverksamheten är i allra
högsta grad en form av värdenätverk. Här
faciliterar vi tio nätverk, där varje nätverk
består av ett antal seniora experter, som
kommer från SSG:s ägarbolag, men också
andra industriföretag. Vissa av de här
deltagarna är naturligtvis konkurrenter
med samma typer av produkter på samma
marknader. Men vi har identifierat ett
antal områden som är konkurrensbefriade,
där de kan mötas«, säger Per Myhrén.
»Naturligtvis sitter de inte och delger
sina affärshemligheter. Däremot finns det
andra frågor, där deltagarna kan dra stor
nytta av varandras expertis och erfarenheter i framtagandet av bland annat gemensamma tekniklösningar, där till exempel
optimering av rörsystem är ett av många
konkreta exempel«, säger Per Myhrén.

Men det är inte bara olika tekniklösningar
som är resultatet av värdenätverken.
»Flera kommittéer fungerar också som
språkrör för industrin i kontakter med
myndigheter och utgör en tung remissinstans när nya föreskrifter och lagar tas
fram«, säger Per Myhrén.
Problem blir lösning
Men oavsett vad det är de vill uträtta inom
gruppen eller nätverket, så handlar det
alltid om att tillsammans hitta lösningar
på gemensamma problem
»När de sedan enats om vilket problem
som behöver lösas, så sätter de gemensamt
ihop en arbetsgrupp. Den består av
specialister inom aktuellt område, som
tillsammans jobbar fram en lösning på ett
problem som industrin har identifierat.
Sedan anpassar och paketerar vi inom SSG
lösningsförslaget, så det kan lanseras på
marknaden som en ny eller uppdaterad
tjänst, till exempel en guideline,
en standard eller en utbildning«,
säger Per Myhrén.

»JAG VILL VARA MED OCH PÅVERKA«
Mats Nordin, produktchef på Tikkurila har suttit med i SSG
Ytskyddskommitté i närmare 6 år.
»Jag sitter med som representant för SVEFF, Sveriges
Färgfabrikanters förening, och jag gick med i kommittén
för att kunna vara med och påverka. Jag kände väl till SSG
innan, eftersom SSGs ytkskyddsstandarder används av
alla inom rostskyddsmålningen.
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Win-Win
Det är här det blir riktig intressant, menar
Per Myhrén.
»Vi lever ju på våra egna intäkter, som
vilket bolag som helst, men resursbasen
kommer från företagen som deltar
i kommittéerna. De förser oss med
utvecklingskraft i form av kunskap,
som vi tar hand om och förädlar till
ett kommersiellt format. Samtidigt får
företagen tillgång till ett värdenätverk,
där de kan skynda på sin egen utveckling
genom att dra nytta av andras kunskap
och erfarenheter«, säger Per Myhrén
och avslutar:
»Vi får alltså en form av nätverkssymbios, där alla inblandade parter drar
fördel av varandras närvaro. Något som
naturligtvis uppfattas som mycket värdefullt för samtliga deltagare i kommittéerna. En utmaning vi jobbar med hela
tiden är att visa på den nytta, som dessa
nätverk levererar och hur vi kan kommunicera detta till berörda intressenter.«

Kommittéarbetet är seriöst, ambitiöst och omfattande. Det är
mycket arbete som läggs ned av ledamöterna. Standarderna
måste vara bra, genomarbetade och uppdaterade. Ibland
startar vi arbetsgrupper, som sorterar under kommittén. De
tillkommer och försvinner sedan när arbetet är klart. Jag har
varit med i några stycken genom åren.
Engagemanget har varit värdefullt för mig och jag tycker
att jag har kunnat vara med och påverka.«

»ENGAGEMANGET SES SOM EN STOR MERIT«
Kristin Isaksson, som arbetar som projektinköpare på Södra Inköp
Investeringar, har varit med i SSG Kontraktskommitté i två år.
»I företaget har jag arbetat länge främst med SSGs stora
leveranskontrakt. Jag tackade ja till att vara med i kommittén
på grund av att jag är intresserad av avtalet som sådant och
är imponerad över det arbete som under åren har lagts ned på
kontrakten och det faktum att jag gärna vill försöka vara med
och verka till att vidareutveckla dem.
Jag som dagligen arbetar med kontrakt med handpåläggning, jag ser ju hela tiden bara allt fler fördelar med SSG
Leveranskontrakt. Det går att använda till de flesta av våra
inköpsbehov. Även vid de tillfällen, där våra leverantörers
utrustning inte är riktade mot skogsindustrin, utan skulle
kunna passa inom vilken annan industri som helst. Som ett
köpande företag är man ganska oskyddad om man ska använda
leverantörernas leveransbestämmelser.

Kommittén består av en sammanslutning av företag från den
tunga industrin med liknande utmaningar och behov av att ha
långa drifttider och hög tillgänglighet. Tillsammans har vi möjlighet att genom leveranskontraktet och leveransbestämmelserna
lyfta fram våra behov. Det är ett extremt kompetent nätverk att
ingå i, vilket gör arbetet extra roligt och stimulerande.
Kommittéarbetet är olika intensivt beroende på när det
är en ny kontraktsutgåva på gång. Stora omarbetningar av
leveranskontrakten kommer med 4-5 års mellanrum. Vi har
två fysiska möten och 2-3 telefonmöten per år plus en del
förberedelser inför mötena.
Jag vill bidra till att förvalta och utveckla det som jag
anser vara bra. Dessutom ses det som en stor merit inom
Södra att vara delaktig i SSG-samarbetet. Oavsett vilken
kommitté eller arbetsgrupp du är engagerad i får du ett starkt
stöd från ledningen.«
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»SSG ÄR EN BRA MOTOR
FÖR INDUSTRINS UTVECKLING«
Ingela Ekebro, brukschef på SCA Östrand, har suttit
med i SSGs styrelse i närmare fem år.
»Jag sitter i styrelsen för SCAs räkning, men framför
allt för att göra nytta för SSG. Att engagera sig i SSG är
en viktig drivkraft inom hela SCA Forest Products. Vi
tror på SSGs affärsidé med standardiserade lösningar,
som stärker industrins konkurrenskraft och oss som
ägarbolag. Genom att jobba gemensamt i de här
frågorna blir vi en tung part gentemot leverantörerna i
branschen. Vi får en påverkansmöjlighet och vi måste
vara många för att kunna sätta en standard. Det
är alldeles för resurskrävande att jobba med de här
frågorna ensam.
Vi är engagerade från SCA Östrand och SCA
Ortviken i ganska många av SSGs kommittéer och
arbetsgrupper. Vi ser det som att vi kan bidra med
duktiga människor och kompetens, men också att vi
bygger kompetens. SSG är ett ställe där kompetenta
människor träffas och lär av varandra.
Det handlar både om hur vi konstruerar våra
anläggningar för driftsäkerhet och om att samverka för
att skapa en säkrare industri. Det är vårt gemensamma branschvarumärke vi bygger där och det är
ett samarbete vi har nytta av allihop. Säkerhet är
detsamma som produktivitet - det är alltid produktivt
att inte ha olyckor.
Det som driver på vår utveckling, det stärker också
vår industri. Vår konkurrenskraft är beroende av att vi
alltid förbättrar oss och ju mer vi hjälps åt
desto fortare går det för oss alla. SSG
är en bra motor för industrins
utveckling. «
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Handbok för

ELANSVARIGA
I början på maj lanseras handboken SSG Guidance, som är en lättillgänglig
och lättanvänd webbtjänst, där elansvariga får hjälp med att bygga upp ett
eget ständigt uppdaterat ledningssystem för elsäkerhet. »SSG Guidance
uppfyller myndigheternas kommande krav på egenkontrollprogram
och är helt i linje med den nya elsäkerhetslagstiftning, som beräknas
träda i kraft 2017. Vår ambition är att detta ska utvecklas till att bli
en ny standard för svensk industri«, säger Johnny Jansson på SSG.

TE X T C ARL JOHARD
ILLUSTR ATION SSG

El-ansvariga inom industrin upplever att de befintliga
regelverken är snåriga och svåra att konkretisera för den egna
verksamheten. Många känner också behov av nätverkande
och erfarenhetsutbyte med andra i samma situation.
SSG Elkommitté har därför gett SSG i uppdrag att ta fram
ett verktyg för elanläggningsinnehavare och dess ansvariga,
som har ett gemensamt språk och med vars hjälp de kan
bygga upp och samla anvisningar i en bestämd struktur
oberoende av branschtillhörighet. Resultatet har blivit
SSG Guidance – en handbok för elansvariga, som bland
annat inkluderar elsäkerhetsanvisningarna SSG4500 (elsäkerhet vid arbete) och SSG4501 (elansvar).
Ledningssystem för elsäkerhet
»SSG Guidance är tänkt att fungera som ett
ständigt uppdaterat ledningssystem för
elsäkerhet i arbete, utförande, innehavares
roll, elansvaret, behörigheter, elmaterial,
EX, EMC och utbildning«, säger
Johnny Jansson och fortsätter:
»Det är ett interaktivt system,
där vi har tagit det bästa från SSG
SAMDok, och därefter förbättrat
denna tjänst. Medan det har
varit mycket handpåläggning på
SSG SAMDok El är det tänkt att
den nya webbtjänsten ska vara
enklare att använda för enskilda
elansvariga ute på företagen« säger
Johnny Jansson.
SSG SAMDok El, som är en interaktiv tjänst, som ger företaget hjälp
att införa, följa upp och skapa ordning

och reda på företagets dokumentation,
kommer inledningsvis fortsätta att leva vid
sidan av den nya interaktiva handboken.
Uppfyller alla myndighetskrav
Syftet med SSG Guidance är att erbjuda
elansvariga en lättillgänglig och lättanvänd webbtjänst, där de får tillgång till en
guide med vars hjälp de även kan skapa en
anpassad handbok för den egna organisationen med inspiration från och i utbyte
med andra företag.
Den nya digitala elhandboken ska bidra
till att skapa ett standardiserat arbetssätt
för svensk industri och uppfylla alla
myndighetskrav – inte minst med anledning av den nya elsäkerhetslagen, som nu
är ute på remiss, och det föreslagna kravet
på egenkontrollprogram, som ska ställas
på alla företag som utför elinstallationsarbete. Det senare i syfte att säkerställa
att elarbeten utförs på rätt sätt och av
personer med rätt kompetens.
»SSG Guidance uppfyller myndigheternas kommande krav och är helt i linje
med den nya lagstiftningen, som beräknas
träda i kraft 2017«, säger Johnny Jansson.
Svensk standard
SSG Guidance har närmast varit ute för
test på fyra pilotanläggningar - Metsä
Board Husum, Arizona Chemicals,
Dynamate och Munksjö Paper. Just nu
håller marknadsmaterial på att tas fram,
samtidigt som samtal pågår med flera olika
samarbetsorganisationer. I början av maj är
det tänkt att handboken sedan ska lanseras.
SSG Guidance har även presenterats för
ett 60-tal elchefer runt om i landet, vilka
har visat stort intresse och velat få tillgång
till systemet så fort som möjligt.
»Vår ambition är att detta ska utvecklas
till att bli en svensk standard«, slutar
Johnny Jansson.
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IBM är ett mycket gammalt IT-företag, som under sin långa existens haft ovanligt många liv. Koncernens nya
kvinnliga VD Ginni Romettys uppgift är att återigen i grunden väcka nytt liv i jättekoncernen. Den framtida tillväxten
ska komma från framförallt tre områden: »Big Data«, molnet samt mobila applikationer och sociala medier.
Data, slår hon fast, är på väg att bli världens nya och viktigaste råvara.
TE X T LENNART PEHRSON FOTO IBM

IBM ordförande och VD Virginia
Rometty stakar här ut kursen
för hur IBM ska hjälpa världen
att påskynda en övergång till
strategiska tillväxtområden,
som moln- och mobiltjänster, omvärldsanalys, sociala
medier och säkerhet. Under 2014
rekryterade IBM drygt 9500 nya
affärspartners i ett dynamiskt
partnernätverk som syftar till att
göra det lättare att bygga mer
lönsamma branscher.
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De kanske största utmaningarna, som VD Ginni
Rometty möter idag, är att få alla anställda att inte
tänka på en svunnen storhet, att de produkter som
saluförs byter skepnad och att det egna företaget
måste möta allt snabbare förändringar med att
ständigt uppfinna sig självt på nytt.
Det är förstås lättare sagt än gjort. En tidigare
IBM-chef, Louis Gerstner, liknade företaget vid
en elefant, som hade svårt att röra sig med någon
större elegans i omgivningens upptrappade takt.
Andra har tyckt att dinosauren kan vara en än mer
passande metafor för ett företag, som åtminstone
vid vissa tidpunkter kunnat uppfattas som inte bara
gammaldags och trögrörligt, utan även på gränsen
till utrotningshotat. Den gängse bilden av IBM var
att det var de mörkblå kostymernas och de stärkta
vita skjortornas företag.
När Gerstner tog över IBM 1993 var han den
förste, som hämtats utifrån och inte ens hade en
bakgrund i databranschen – han kom från top�positioner hos livsmedelsjätten RJR Nabisco och
hos American Express – och företaget befann sig
då i sin djupaste kris någonsin. Efter att under lång
tid ha dominerat datormarknaden överrumplades
IBM av persondatorrevolutionen. Trots att företaget
i själva verket varit först med att utveckla en
persondator och hade ett teknologiskt försprång,
så tappade IBM mark till Microsoft och andra mer
innovativa och snabbfotade nykomlingar.
Det var ingen enkel process. Hela företagskulturen behövde ändras och förnyas. Men IBM klarade
sig ändå, efter en del inte helt smärtfria åtgärder,
igenom krisen. Efter att en återhämtning hade skett
under sitt ledarskap, kunde Louis Gerstner, både
med stolthet och med ett visst mått av trotsighet, ge
ut sina memoarer med titeln: »Who Says Elephants
Can´t Dance?«.
Genomgripande förändringsarbete
Ginni Rometty är IBM:s första kvinnliga VD. Men
liksom alla företrädare vid sidan av Louis Gerstner
är hon en långvägare, som började arbeta för IBM
som systemtekniker redan år 1981 när hon var 24
år. Hon kände alltså sitt företag väl när hon 2012
upphöjdes till VD. Men hon var också tvingad
till medvetenhet om att det inte gick att vila på
gamla lagrar. Nya konkurrenter hade kommit med
nya produkter.
Ett förändringsarbete var återigen av nöden.
De problem IBM stod inför var visserligen inte
livshotande på samma sätt som i början av 1990-

talet, men det stod ändå klart att en genomgripande
och kanske drastisk omställning var ofrånkomlig.
Den förnyelseprocess som krävdes var inte enkel,
särskilt som målet var att IBM med alla dess
anställda ska »tala med en röst« för att kunna gå i
samma riktning och visa enad front utåt.
Även om det väckt uppmärksamhet att företaget
krympt en del på senare år – försäljningen föll
under 93 miljarder dollar 2014, från 107 miljarder tre
år tidigare – är IBM fortfarande en global företagsjätte med avsevärd finansiell styrka och långt
över fyrahundratusen anställda utspridda i länder
över hela världen.
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IBM investerar över en miljard
dollar i en ny lagringsportfölj för
mjukvaror anpassade för molntjänster. Den nya programvaran
visas här upp av Jamie Thomas,
General Manager för enheten
Storage and Software Defined
inom IBM.

Think Forum
Det är mycket som måste falla på plats för att alla
ska vara med på noterna.
Ett av Romettys initiativ har varit att dra igång
ett stort utbildningsprogram »Think Forum«, som
riktar sig till såväl företagets egna anställda som till
IBMs kunder och företagspartners.
Namnet Think kom knappast till av en tillfällighet. Även om kravet på förnyelse ständigt betonas
är det ett begrepp som går långt tillbaka i företagets
historia. Thomas Watson – som redan 1914 blev VD
för Computing Tabulating Recording Company
tio år innan det bytte namn till IBM – gjorde från
början »Think« till en slogan, som inte bara blev ett
företagsmantra utan också syftade till att ingjuta
självförtroende hos de anställda.
Watson, som ledde IBM till sin död 1956, lär till
och med att övervägt att ändra företagets namn till
Think. Om inte annat kom i all fall IBMs bärbara
datorer långt senare att ges namnet Thinkpad.
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FÖR IBM INNEBÄR DET ATT DEN
FRAMTIDA TILLVÄXTEN SKA KOMMA
FRÅN FRAMFÖRALLT
»BIG DATA«, »THE CLOUD«,
MOBILA APPLIKATIONER
OCH SOCIALA MEDIER.
Data världens nya och viktigaste råvara
När Gina Rometty nu utnyttjar Think i
utbildningssyfte kan de konferenser och
seminarier som anordnas handla om allt
från datasäkerhet till infrastrukturen
i Afrika.
Men det övergripande budskap som
ingjuts är att de historiska och genomgripande teknikskiften som nu pågår håller
på att »förändra världen« på ett sätt som
aldrig skett tidigare. Hon inpräntar att
förändringarna inte ska ses som ett hot,
utan som att nya möjligheter öppnas. Hon
kallar det för »faktabaserad optimism«.
Data, slår hon fast, håller på att bli världens nya och viktigaste råvara, en resurs
som ger avgörande konkurrensfördelar när
villkoren för både företag och enskilda
yrken skrivs om i grunden.
När hon talar inför ett Think Forum i
New York ger hon några exempel, som understryker betydelsen av att kunna hantera
och utnyttja de enorma datamängder,
som redan finns och som förökas i allt
snabbare takt:

Cloud«, samt mobila applikationer och
sociala medier.
Gamla vinstmaskiner, som stordatorer,
servrar, traditionell mjukvara och olika
datatjänster, kan förstås inte överges, utan
de fortsätter att generera intäkter, men
hoppet ställs ändå till att det är de nya
affärsverksamheterna som ska dra in de
stora pengarna framöver.
Ett av IBMs nya stora investeringsprojekt är Watson, ett projekt som är
resultatet av många års forskning kring
begreppet artificiell intelligens. Watson
kan enklast beskrivas som en dator som
kan svara på frågor genom att med blixtens hastighet processa massiva mängder
av data.
Det publika genombrottet kom när
Watson i TV visade sig överlägsen
mänskliga motståndare i den populära
frågetävlingen Jeopardy. Men i ett lite
längre perspektiv är naturligtvis tanken

att Watson både ska kunna lösa viktigare
problem och spara stora pengar.
Ett samarbete har inletts med Memorial
Sloan Kettering Cancer Center i New
York, som innebär att Watson snabbt
söker sig igenom medicinska skrifter
och data för att hjälpa läkare och annan
sjukvårdspersonal med svar på frågor för
att finna de mest effektiva behandlingsmetoderna mot cancer.
Systemet går att applicera på en rad
områden från oljeutvinning till flygtrafik
och Ginni Rometty har bildat en egen
företagsenhet för Watson och avsatt
en miljard dollar för att utveckla och
kommersialisera systemet. Hon har stora
förhoppningar och uttrycker en övertygelse om att Watson inte bara ska bidra
till en ny och bättre cancervård, utan även
mer allmänt »förändra relationen mellan
människor och teknik«.
Satsar på molnen
Samtidigt försöker IBM anpassa sig till
att kundföretag inte längre nödvändigtvis
är intresserade av att investera i stora egna
dataanläggningar, utan finner det mer
kostnadseffektivt att lagra och behandla
data i molnet. Mot den bakgrunden har
en rad »cloudcenters« byggts upp på olika
platser runtom i världen för att kunna sälja
nya datatjänster till kunderna.
Satsningen tydliggjordes också när
Rometty investerade två miljarder dollar
för att få tillgång till behövlig ny teknik
med det strategiska förvärvet av molndataföretaget SoftLayer.

• Finansiella data växer i volym med 40 procent
per år.
• USA:s tillverkningsindustri lagrar data som
motsvarar 27 miljoner år av HDTV video.
• Varje dag delas information på sociala medier,
som motsvarar vad som tidigare skrivits så
långt det går att se tillbaka i mänsklighetens
historia.

Tre nya framtidsområden
För IBM innebär det att den framtida
tillväxten ska komma från framför allt tre
områden: »Big Data«, molnet eller »The
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IBM har under mer än 20 års tid toppat USAs patentlista. På bilden visar IBMs Master Inventor Stephen
Bedell patent nr 8.247.261, som består av en ny typ av flexibla och mångsidiga halvledarmaterial, som
kommer att göra det möjligt att driva ultratunna, lätta och flexibla produkter och kan tillämpas på ett
brett spektrum av olika tekniker.

UTBLICK |

Samarbete med Apple
Men vad som kanske mer än något annat
visar att ett nytänkande äger rum inom
IBM är att det inte längre verkar finnas
några inre hinder när det gäller samarbetspartners. Sommaren 2014 ingicks en
tidigare närmast otänkbar allians med
Apple, den gamla ärkerivalen på persondatormarknaden, som en gång utmanade
IBM med sin provokativa reklamslogan
»Think Different«, en anspelning på
att det gällde att tänka i nya banor och
som knappast gick att missförstå. Men
nu är i alla fall IBM på gång med att
utveckla applikationer och andra tjänster
till Apples mjukvaruplattform iOS.
Apple räknar med att kopplingen till
IBM ska ge ökad försäljning av Iphones
och Ipads på företagsmarknaden. IBM
ser det som en genväg till att få ett bättre
fäste på den allt viktigare och för framtiden helt centrala marknaden för mobila
tjänster och sociala medier.
Knivskarp konkurrens
Under sin tid som VD har Ginni
Rometty alltså tagit en rad initiativ, både
för att etablera nya affärsområden och
för att göra den egna organisationen mer
förändringsbenägen. Men klimatet är
tufft. Konkurrensen är knivskarp från
nyare IT-företag, som även om de bara
funnits under en bråkdel av IBMs långa
historia ändå på kort tid vuxit till giganter
på IT-marknaden, som Apple, Google,
Amazon och även Facebook.
Det var ett förödmjukande nederlag när
USAs underrättelsetjänst CIA häromåret
ratade IBM och istället valde Amazon
vid upphandlingen för att upprätta och
operera ett stort cloudcenter. För IBM
var det extra smärtsamt att företagets
bud faktiskt låg mer än 50 miljoner dollar
lägre än den uppgörelse som gjordes
med Amazon.
En del skeptiska bedömare varnar också
för att IBM riskerar att bli juniorpartner i
samarbetsalliansen med Apple, som idag
är ett flera gånger större företag räknat
i marknadsvärde och som har ett långt
försprång när det gäller mobila tjänster
och sociala medier.

Marknaden tveksam
Trots att stora förändringar genomförs
och organisationen ställs om, så tvingas
Ginni Rometty också räkna med att
marknadens tålamod är begränsat. En
tveksamhet har trots allt uttryckts i en
jämförelsevis svag utveckling av företagets
aktiekurs och en osäkerhet kring kommande utfall har snarast stärkts av att
IBM justerat ned tidigare vinstprognoser
för 2015.
Även om den strategi som nu följs är
den korrekta och företagets anställda
dessutom talar med en röst, så ställs ändå
krav på att allt måste gå snabbt. De nya
affärsområdena växer visserligen och
utsikterna kan framstå som lovande. Men
det tar tid innan de blir tillräckligt lönsamma för att kompensera och överträffa
nedgången på andra håll.
Därtill går det inte att bortse från
risken att de nya verksamheterna, i alla
fall på kort sikt, i en intern konkurrens
kan drabba de etablerade produkter
och tjänster som ändå fortsätter att dra
in intäkter även om de tappar mark.
Omställningen måste alltså ske i hög takt.
Framtiden får därmed utvisa om Ginni
Rometty kan förnya IBM i tid och om
den optimism hon utstrålar, både mot
anställda och mot kunder,
verkligen är baserad
på fakta.
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Lennart Pehrson är en ekonomijournalist och författare,
som bor och verkar i New York.
Han har under 30 år varit USAkorrespondent för flera olika
svenska tidningar, som Dagens
Nyheter, Sydsvenskan, Dagens
Indusri och Veckans affärer. Han
är också författare till ett stort
antal böcker.

IBM Watson är nu på väg till
Japan via IBMs nya allians med
japanska telekomjätten Softbank. Som en del av alliansen
kommer Watson tala och tänka
på japanska.
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ENTRE-PASSET BLIR
Eftersom SSGs kompetensdatabas numera likaså kan omfatta andra externa
kompetenser, så har även inpasseringstjänsten SSG Access vidareutvecklats.
Detta för att göra det möjligt för industrin att kunna följa upp dessa kompetenser
i verktyget. Som en följd av detta kommer Entre-passet från och med april månad
att byta namn till SSG Access.
Entre-passet kommer att
sluta distribueras någon
gång innan sommaren. Alla
befintliga och utfärdade
Entre-pass kommer dock att
parallellt finnas kvar under
deras treåriga giltighetstid

TE X T C ARL JOHARD FOTO SSG

SSG Access är en tjänst som kopplat till Entrepasset fungerar som en inpasseringskontroll för
entreprenörer, som är ute på de olika industriernas
anläggningar.
»Alla Entre-pass som utfärdats sedan början
på 2011 är försedda med teknologi för att kunna
fungera i marknadens inpasseringssystem. Många
företag har därför även valt att också utnyttja
Entre-passet som ett inpasseringskort, vilket
förenklar administrationen«, säger Lena Wiig,
tjänsteägare på SSG.
Fram till nu har kortet endast varit kopplat
till möjligheten att se om entreprenörerna genomgått SSG Entre. Med SSG:s vidareutvecklade
kompetensdatabas har SSG även förädlat inpasseringstjänsten, så att den även kan omfatta andra
externa kompetenser.
»Idag kan anläggningar som är anslutna till SSG
Access på ett enkelt sätt se via en entreprenörs
Entre-pass vilka som har tillträde till en anläggning
eller inte. Den nya kompetensdatabasen gör det
möjligt att registrera externa kompetenser, såsom
Heta arbeten eller andra certifikat, och göra dessa
synliga för den kravställande anläggningen«, säger
Lena Wiig.
Access-kortet ersätter Entre-passet
Som ett logiskt resultat av detta har SSG därför
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beslutat att döpa om Entre-passet till SSG Access.
»Alla funktioner i systemet är på plats och det
nya systemet är färdigutvecklat. Nu startar ett
pilottest innan vi lanserar det nya kortet. För detta
pilottest har vi valt ut tio befintliga anläggningskunder, som tillsammans med ett 20-tal entreprenadföretag kommer att delt«, säger Lena Wiig.
Testperioden kommer att pågå fram till mars i
år och under april månad beräknas därefter det nya
kompetenskontrollsystemet lanseras med en ytterligare en nivå - tjänsten SSG Access för anläggningar
och SSG Profile för entreprenadföretagen.
»Vi är just nu i färd med att ta fram förslag
på ny design för det nya passet. Entre-passet
kommer att sluta distribueras någon gång
innan sommaren. Alla befintliga och
utfärdade Entre-pass kommer dock att
parallellt finnas kvar under deras treåriga
giltighetstid«, säger Lena Wiig.
Stor administrativ vinning
Det nya passet kommer att
utfärdas när en person har blivit
registrerad och har en tilldelad
eller godkänd utbildning i
SSG:s kompetensdatabas.
Med SSG Access får
företagen en betydligt
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ACCESS-KORT

UNDER APRIL MÅNAD lanseras
det nya kompetenskontrollsystemet SSG Access. Med SSG
Access får företagen en betydligt
effektivare kontroll på de kompetenskrav, som de ställer på extern
personal som ska utföra arbete
ute på anläggningarna.

effektivare kontroll på de kompetenskrav,
som de ställer på extern personal som ska
utföra arbete ute på anläggningarna.
»De får en snabb och enkel kvittens och
kan koppla ihop kortet med ett befintligt
inpasserings- eller tidredovisningssystem.
Samtidigt kan entreprenörerna själva
bygga upp sin kompetensprofil i det
kompletterande systemet SSG Profile.
All utbildning lagras, vilket gör att endast
ett kort behövs för att visa upp samtliga
certifikat och kompetenser«, säger Lena
Wiig och fortsätter:
»Vi tror att det här kommer att höja
kvaliteten i tillträdeskraven och samtidigt
minska administrationen.«
SSG Access gör det även möjligt för
de inblandade att få hjälp med sina
bemanningslistor.
»Idag skickar företagen en excellista
med kompetenser. Framöver kommer
anläggningen endast behöva peka ut
entreprenadföretaget i systemet och göra
en plocklista av de personer och kompetenser de vill ha, vilket blir en stor vinning
för alla parter.«
43

1: 2015 | SSG

NY WEBBUTBILDNING
KRING SÄKERHETSKULTUR
SSG är med stöd av SSG Säkerhetskommitté på väg att ta fram SSG
Säkert – en ny webbutbildning kring
säkerhetskultur. Målgruppen är både
industri- och entreprenadföretag och
enligt plan ska utbildningen vara klar
för lansering under våren 2015.

SSGs nya webbutbildning kring säkerhetskultur handlar om att ge
deltagarna aha-upplevelser,
få dem att upptäcka hur
mycket de egna beteendena påverkar att olika
händelser inträffar.

TE X T C ARL JOHARD FOTO ANDERS ELIA SSON

I samband med utvecklingen av
SSG Entre har förfrågningar
ställts till SSG om möjligheten att
komplettera säkerhetsutbildningen
med en webbutbildning även kring
säkerhetskultur för både egna anställda
och entreprenörer. Den får namnet
ssg säkert.
»Eftersom vi redan har en arbetsgrupp,
AG11 Verktyg i säkerhetskulturarbetet, var
det naturligt att diskutera frågan där och
både gruppen och Säkerhetskommittén
tyckte det skulle vara ett bra komplement
till det material som gruppen redan tagit
fram«, säger Kristina Nilsson, tjänsteägare
på SSG.
Intresset kollades upp också hos andra
industriföretag, vilket resulterade i att SSG
bildade en ny arbetsgrupp bestående av
AG11 och representanter från flera andra
engagerade företag.
Aha-upplevelse
ssg säkert är tänkt att vara ett komplement till SSG Entre och SSG Säkerhets-

44

körkort. Utbildningen kommer att vara
upplagd kring olika scenarier och case.
»Det handlar om att ge aha-upplevelser
till deltagarna, få dem att upptäcka
hur mycket de egna beteendena påverkar att olika händelser inträffar«,
säger Kristina Nilsson.

I webbutbildningen hänvisas även till
det övriga material som AG11 tagit fram.
»Utbildningen är mindre omfattande än
SSG Entre och SSG Säkerhetskörkort
när det gäller både tid och omfång«, säger
Kristina Nilsson.
»Vi hoppas utbildningen blir så bra att vi
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kan köra ut den som komplement
till övriga basutbildningar inom
ABB. Vår förhoppning är att
den kommer att bidra till att
starta en tankeprocess och få deltagarna att fundera vidare kring
säkerhet och säkerhetskultur:
Kan detta även hända hos oss,
har det hänt hos oss, känner
jag igen situationen?« säger
Annica Hallberg, arbetsmiljörådgivare och säkerhetskoordinator på ABB och
tillika ABBs representant
i den arbetsgrupp som
jobbar med ubildningen.
»Are you safe?«
ABB har sedan närmare fyra år
tillbaka arbetat med en liknande lärarledd
utbildning med namnet »Are you safe?«.
»Det var från början en internationell
utbildning inom ABB främst anpassad för
verkstads- och servicepersonal. Kravet är
att all verkstadspersonal ska gå utbildningen, men flera enheter har beslutat att
även övrig personal ska omfattas«, säger
Annica Hallberg och fortsätter:

»En god säkerhetskultur är inget som
sker av sig självt, utan det krävs att säkerhetsfrågorna alltid finns på agendan. Det
tar tid att ändra beteenden. Därför är den
här utbildningen ett bra komplement.«
Även företagsledningarna behöver bli
medvetna om beteenden och hur de påverkar säkerhetskulturen. Inom ABB finns en
sådan lärarledd utbildning framtagen.

»DET TAR TID ATT
ÄNDRA BETEENDEN.«
ANNIC A HALLBERG

»Vi har en obligatorisk tvådagarsutbildning för att cheferna ska förstå hur de
påverkar och kan driva på en positiv
utveckling av säkerhetskulturen«, säger
Annica Hallberg.
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»Från början av 2000-talet har antalet
olyckor minskat stadigt i takt med att
risk- och tillbudsrapporteringen har ökat.
Vi ser också en tydlig koppling mellan
antalet olyckor och ledningens engagemang för frågan. Senaste åren har dock
minskningen stannat av. Vi vet inte riktigt
vad det beror på, men tror att arbetet med
att stärka säkerhetskulturen ytterligare är
en nyckel för att komma vidare. Glädjande
är att även tjänstemannasidan nu anmäler
fler risker och att de har säkerhet på
agendan på ett helt annat sätt än tidigare.
Exempelvis att man nu reagerar och agerar
om en taxichaufför kör för fort eller håller
på med mobilen under körningen«, slutar
Annica Hallberg.

Ökat säkerhetsmedvetande inom ABB
I Sverige har ABB noterat att tillbudsrapporteringen minskat något medan riskrapporteringen stigit markant. Det tolkar
man som ett ökat internt medvetande om
säkerhetsfrågorna.

SSG NEWS
Ny version av SSG Benchmark

Förädling av standarder

SSG Benchmark, som är ett benchmarkingverktyg
för anläggningar i industrin, har släppts i en ny
version. Dessutom har Arctic Paper Grycksbo
anslutit sig till tjänsten.
I den nya versionen finns möjlighet att rapportera in fler faktorer och få ut rapporter på totalt
20 nyckeltal (tidigare sju).
Den nya versionen har
också uppdaterats mot
den senaste utgåvan av
standarden SSG 2001.

Familjen SSG Standarder har fått sällskap av ett
20-tal checklistor och mallar, som tidigare endast
var åtkomliga i tjänsten SSG Riskhanteringsmodell.
Dokumenten är en hjälp för industrin att skapa en
säker arbetsplats.

SSG miljöcertifierat
SSG är numera certifierat enligt ISO 14001,
standard för miljöledningssystem. Efter ett års
arbete godkändes SSG efter en revision.
»Det är nu arbetet börjar med att se
till att vi följer målen och arbetar med
ständiga förbättringar« säger projektledaren Kristina Nilsson.

Mobil säkerhet
SSG har lanserat den nya mobila webbplatsen
SSG Mobile för att göra SSGs mest populära tjänster
mer lättillgängliga för kunderna. Inledningsvis
innehåller webbtjänsten bland annat tillträdeskontroll och möjligheten att göra en riskinventering.
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»TÄNK OM DET GICK ATT OMFÖRDELA EN DEL AV
ARBETSUPPGIFTERNA, SÅ ATT MEDARBETARNA KUNDE FÅ VÄLJA
ATT GÖRA DET DE TYCKER ÄR ROLIGT? RESULTATET HADE BLIVIT
ETT KINDEREGG: TRE ÖVERASKNINGAR I EN«
46
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Hur tänker du om din egen lön? Är den
viktig för din prestation, skulle du arbeta
bättre om du fick 10 000 kronor mer
i månaden?
Många svarar nog spontant ja, men i
verkligheten är det inte lika självklart.
Kanske var det så en gång i tiden - mer
pengar = mer prestation. Men i takt med
att samhället har förändrats har också
karaktären på vårt arbete förändrats.
Det finns helt enkelt inte samma tydliga
koppling mellan lön och prestation längre.
Men vänta lite, visst motiveras väl ändå till
exempel en säljare av att få mer i lön om hon
eller han säljer mer?
Nej, inte om vi skall tro en omfattande
undersökning genomförd i sju olika
länder nyligen (bland annat i Sverige,
Storbritannien, USA och Australien). I
den ingick 175 000 säljare, som delades in
i två grupper: De säljare (71%) som ville
ha prestationsbaserad lön respektive de
som drevs av så kallad inre motivation, till
exempel »viktigt att vara bland de bästa«.
Resultatet var minst sagt intressant.
Inte nog med att myten om pengar som
motiverande faktor avlivades bortom allt
tvivel, prestationsbaserad lön visade sig
ha rakt motsatt effekt. De säljare som får
lön efter prestation bryr sig mindre om
företagets långsiktiga mål. De är heller
inte särskilt intresserade av att vårda
kundrelationer. Och dessutom kräver
de mycket kontroll och ledning för att
överhuvudtaget prestera. Kort sagt, den
grupp i undersökningen som ville ha
prestationslön var inte särskilt intresserade av jobbet och de var heller inga bra
representanter för företaget.
Visst, tänker du kanske, så säger en
undersökning, men verkligheten säger
något helt annat.
Nej, faktiskt inte. Belöningsprincipen
»om du gör det där så får du det här« låter
logisk och som sunt förnuft. Men som jag
tidigare påpekat: Sunt förnuft är vare sig
förnuftigt eller sunt. I vissa fall fungerar
måhända belöningar (rutinjobb där man
vet exakt vad som skall göras), men för så
gott som alla uppgifter där ett problem
behöver lösas leder belöningsprincipen
inte till bättre prestationer – snarare till

sämre. Och det är precis den sortens
uppgifter, som de flesta har i sitt
dagliga arbete.
Pengar som motiverande drivkraft
är alltså inte bara trubbigt, det har rakt
motsatt effekt.
Men om nu pengar inte motiverar oss, vad är
det då som gör det?
Ett svar är: Glädje. Att ha roligt på jobbet
låter kanske banalt, och för somliga till
och med oseriöst, men är en märkligt
underskattad drivkraft. Vi vet alla hur
gärna vi gör det som är kul att göra och att
det är lätt att motivera sig själv att bli så
bra som möjligt på det. Ändå hör jag ofta
uttalanden som »allt kan inte vara roligt«
och »det kallas jobb för att det är jobbigt«.
Tänk om det gick att omfördela en
del av arbetsuppgifterna, så att medarbetarna kunde få välja att göra det de
tycker är roligt? Resultatet hade blivit
ett Kinderegg: Tre överraskningar i en.
Medarbetarna får viss kontroll (eftersom
de kan välja sina arbetsuppgifter). De
blir mer delaktiga i verksamheten (och
därmed bland annat bättre representanter
för företaget). Och, sist men inte minst, de
tycker att det är roligare att gå till jobbet
(och sannolikt mindre intressant att gå till
en annan arbetsgivare).
I tillägg till att de förmodligen
presterar bättre.

1 : 2015

Agna betet rätt
I konkurrensen om de bästa talangerna
gäller det alltså att agna betet rätt – att
verkligen förstå vilka behov och önskemål
människor har och matcha dem genom
att skapa en organisation, som konsekvent
och tydligt lever som den lär. Det gäller
alltså att förstå både verksamhetens och
varje individs varför. Det är nämligen vad
vi tror på, alltså vad vi kan bidra med –
vårt syfte, vårt existensberättigande – som
är drivkraften, den inre motorn. Inte
pengarna vi kan tjäna.
Chefer är generellt duktiga på att
förklara vad som ska utföras på arbetsplatsen och hur det ska utföras. Det många
chefer missar är varför arbetet ska utföras.
Börja alltså alltid med varför – och du
skall se att dina medarbetare vet både vad
som behöver göras och hur de bäst skall
göra det.
Mitt varför är enkelt. Jag drivs av att
sprida kunskap om människans medfödda
biologiska programvaror. Jag vet att det
kan leda till fantastiska förbättringar i hur
företag leds, hur människor motiveras och
hur produkter säljs. Det är den drömmen
som driver mig varje dag.
Vilket är ditt varför?

Människornas främsta drivkrafter
De forskningsrapporter och undersökningar som jag har läst i ämnet visar
samstämmigt att människors främsta
drivkrafter inte handlar om pengar. Det
som istället motiverar oss är:
1. Att få stora möjligheter till utbildning och
personlig utveckling.
2. Att verkligen bli sedd för de insatser man gör,
ofta och på rätt sätt.
3. Att hitta en bra balans mellan yrkes- och
privatliv.
4. Att få intressanta och meningsfulla arbetsuppgifter.
5. En fantastisk arbetsmiljö – eller möjlighet att
arbeta var man vill.
6. Etiska frågor. (Satsa på hållbarhet.)

THOMAS LUNDQVIST
Thomas Lundqvist är civilekonom med
bakgrund i McDonald’s-koncernen samt som VD
för Close och Junibacken. Idag är han föreläsare
och chefscoach både i Sverige och utomlands
och har dessutom hunnit författa fem böcker.
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I juni lanseras nya accesskortet. Det ersätter Entrepasset och
sätter en ny standard vad gäller säkerhet och trygghet vid inpassering
och kompetenskontroll.
SSG Access är en tjänst för inpasserings- och säkerhetskontroll som
nu även kan hantera kompetenser som ej utfärdats av ssg.
Entreprenörer kan spara sina kompetensprofiler via ssg profile på det
nya smarta accesskortet. Mindre administration, större effektivitet,
hög säkerhet och mer trygghet.
Läs mer om Accesskortet på ssg.se.
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