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Framtidens vinnare
är de lärande företagen
Paradoxen är förstås att det är en sanning som alltid
har varit sann men som nu är sannare än någonsin.
Den bakomliggande förklaringen kan framför allt
tillskrivas globaliseringen. Det vill säga att världens
länder knyts närmare varandra ekonomiskt, kulturellt och politiskt.
Överenskommelser och affärer som ingen tidigare
ens tänkte på blev plötsligt möjliga. Människor och
företag får kontakt snabbare och på nya sätt. Det
som tidigare tog månader och år kan nu genomföras
på väldigt kort tid. Datorerna och IT-tekniken har
i grunden revolutionerat tillvaron.
Lokala och regionala marknader är fortfarande
viktiga men när så gott som hela världen ligger
öppen blir det verkligen skillnad. Det innebär
enorma möjligheter för de företag som håller sig
framme i konkurrensen. På motsvarande sätt är hoten

där lärandet är inbyggt i verksamheternas DNA
ligger högt på agendan för varje företag som vill
fortsätta att vara framgångsrikt.
SSG, som specialiserat sig på stöd till företagens
Knowledge Management, är i allra högsta grad också
ett lärande företag, som stödjer andra i sina läroprocesser. XX procent av SSGs försäljning består idag av
olika former av utbildningar, där SSG Entre är den
ledande stjärnan. 140 000 anställda ute i industrin
har idag genomgått SSG Entre.
Det är bakgrunden till det spännande temat –
»Det lärande företaget« – i detta nummer av WE.
Trevlig läsning!

uppenbara för de som halkar efter.

I den allt mer hårdnade konkurrensen på världsmarknaden är idéerna om det lärande företaget något
som fler och fler tar till sig. Att skapa organisationer,

JONA S BERGGREN

VD, SSG Standard solutions group
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Så skapas

en lärande
organisation

Det är inte märkligt att Knowledge
Management, det vill säga hur en
organisation hanterar och förvaltar
sin inneboende kunskap, idag står
högt upp på de flesta företags agendor. All forskning visar nämligen att
lärande företag blir mer snabbfotade
och därmed både lönsammare och
attraktivare som arbetsplats.
TE X T PER ARONSSON, C arl Johard ILLUSTRATION BJÖRN ÖBERG

Resultaten från en nyligen publicerad global
enkätundersökning genomförd av PwC
visar på att cirka två tredjedelar av VD:ar
över hela världen anger kompetensbrist
som företagets enskilt viktigaste fråga.
Många verksamheter har blivit alltmer
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kunskapsintensiva och om inte medarbetarnas kompetens förändras i takt med
kompetenskraven, kommer det till slut att
uppstå ett glapp. Glappet kan framkalla
både stress och ohälsa hos medarbetarna,
leda till bristande kvalitet i verksamheten
och i slutänden även drabba kunderna.
Lärande organisation
Samtidigt ställer de nya generationer,
som nu är på väg ut på arbetsmarknaden,
helt andra krav på kompetensutveckling.
Dagens och framtidens produktion är
beroende av starkt drivna individer med
originella, kreativa och anpassningsbara
förmågor. Det går inte längre att nöja sig
med introduktionskurser för de nyanställda,
utan lärandet måste vara en process som är
fortlöpande under alla anställdas yrkesliv.

Med en lärande organisation blir företaget mer snabbfotat och en attraktivare
arbetsplats. Johan Skoglöf som i många
år har arbetat med kompetensutveckling
understryker att en effektiv lärande organisation är bra på att samarbeta och lära av
kunderna och omvärlden.
»Det handlar om att vara innovativ
och att sprida kunskap internt. Det kräver
att det finns en kultur som tillåter att
medarbetare får söka och dela med sig av
kunskap, som stödjer det informella lärandet och skapar en anda där medarbetarna
vill, kan och får dela med sig.«
Många fördelar
De som lyckas skapa lärande organisationer kan också räkna med bättre lönsamhet,
eftersom de blir snabbare på att reagera
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på förändringar i omvärlden. Att lärande
företag har bättre lönsamhet och högre
produktivitet har bland annat fastslagits
av Nutek i en studie av 900 arbetsplatsers strategier för lärande arbete. Lärande
företag blir dessutom attraktivare som
arbetsgivare.
»En organisation som ställer krav, tillåter
och hjälper anställda att vara bra har lättare
att attrahera folk och få dem att stanna. De
som jobbar där blir mer anställningsbara än
andra«, säger Johan Skoglöf.
Andra påvisbara bonuseffekter är ökat
intresse för att lära nytt, ökat självförtroende,
trivsel och engagemang i arbetet. Med en
utökad intern talangpool förbättras dessutom företagets förmåga till omställning
och förnyelse.

Koppla lärandet till verksamheten
För att nå bra resultat är det viktigt att
medarbetarna är delaktiga i planeringen av
de utvecklingssatsningar som görs, liksom
att lärandet alltid är nära kopplat till verksamhetsmålen.
Åtskilliga studier visar dessutom att 70-95
procent av lärandet på en arbetsplats är
informellt och erfarenhetsbaserat. Lärandet
är en liten del av kompetensutvecklingen.
Det som påverkar mer är motivation, hur
tillåtande organisationen är och hur gränssnitt och processer ser ut.
En av de viktigaste faktorerna är slutligen
ledningens engagemang och stöd för de
satsningar som görs.
»Arbetsplatser som utmärks av en stödjande lärmiljö visar på väsentligt bättre
resultat av sina utbildningssatsningar«,
slutar Johan Skoglöf.
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Fem grundkriterier för den
lärande organisationen:
1.

Det finns ett systematiserat
tänkande i organisationen.

2.

Företaget har mentala modeller
och en företagskultur som främjar
lärande värderingar.

3.

Företaget har motiverade medarbetare som delar samma vision.

4.

Medarbetarna i organisationen tar
ansvar för sitt personliga lärande.

5.

Företaget har en teamkänsla
som stimulerar gruppens lärande.
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Det finns stora pengar
att tjäna på målinriktat
och flexibelt  lärande
Det gäller att vara smart. Att hitta de där både enkla och kloka idéerna som gör att
människor faktiskt lär sig saker som sedan också kommer till daglig praktisk nytta.
Varje företag måste hitta sin egen väg. »Det finns stora pengar att tjäna.
Tumregeln är att en organisation med 10 000 individer tjänar 150-200
miljoner per år på att ha ett målinriktat och flexibelt lärande«,
säger konsulten Johan Skoglöf, som här ger några stalltips.
TE X T PER ARONSSON FOTO ???

Johan Skoglöf har arbetat framgångsrikt i många år med olika aspekter
på lärande. Några Exempel på några
av hans uppdragsgivare är Ericsson,
Volvo, SAAB, Toyota, Folksam, CSN,
Scania, Lernia och Försvarsmakten.
Sedan början av 1990-talet har Johan
Skoglöf sett trender komma och gå
och provat sig fram med olika metoder.
Han säger att det självklart inte finns
en standardiserad lösning eller sanning.
Varje företag har sin resa att göra.
»Men det är klart att vissa sanningar
är eviga och överförbara från företag till
företag. Vad det handlar om är att ta saker
och ting vidare utifrån det specifika företagets speciella situation.«
Varje företag behöv
er en ordentlig kompetensprocess
Det låter kanske enkelt och självklart men
i verkliga livet, med allt som måste skötas
och det samtidigt strular och händer
oväntade saker, så är det en stor utmaning.
Johan Skoglöf förklarar att det som alltid i
grunden behövs är en ordentlig kompetensprocess.
»Mitt råd till en VD som inser att
något behöver göras? En bra början är
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att inleda med en robust genomgång av vilka kompetenser
som olika individer och grupper inom företaget måste ha.
För när man är klar över det så går det därefter att göra
många olika saker på rätt sätt.
När man vet vad människor måste kunna så går det
plötsligt att få till det där med målinriktat lärande. Min
erfarenhet är att det faller sig helt naturligt. Både ledning
och anställda får helt enkelt bra bilder av vad som ska
uppnås. En annan absolut nödvändighet är att utvärdera
hur det går. Hur ska medarbetarna utvecklas? Vad vill de
och vad kan de som vi inte tillräckligt väl tar till vara på?
När man ser omgivningen och förstår sammanhangen så
går det genast lättare att omsätta förändringar och genomföra strategier.«
För att vara rakt på sak så finns det pengar att tjäna.
Tumregeln är att en organisation med 10 000 individer
tjänar 150-200 miljoner per år på att ha ett målinriktat och
flexibelt lärande.
»Det gamla klassiska sättet med kurser där nästan alla
på företaget är med har många svagheter. Om du inte
tillämpar det du har lärt dig inom en kurs på två dagar så
har du glömt sjuttio procent inom två dagar. Dessutom
är det onödigt att lära ut exakt samma sak till människor
som har olika arbetsuppgifter.«
På kursgården eller i mobiltelefonen?
Det där med att göra »som vi alltid har gjort« tycker Johan
Skoglöf är en signal om att det är dags att tänka om.
»Jag tror stenhårt på mer flexibla arbetsformer. Det går
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exempelvis alldeles utmärkt att lära ut via
eLearning. Tekniken har dessutom gjort
det mycket billigare. I stället för att samla
säljarna till en kurs så kan de vara ute på
fältet och få kursen i sin mobiltelefon.
Jag säger inte att det är så det ska göras
varje gång, men när det passar så är det en
briljant idé.«
Johan Skoglöf tror också mycket på att
lära sig saker precis när det behövs. Det
engelska uttrycket för den tanken är »just
in time learning.«
»Det vi inte använder glömmer vi fort.
Därför är det ingen vits med att lära sig
saker och ting flera veckor i förväg. Bättre
då att exempelvis skicka ut flera korta
filmer som stöttar uppgifterna precis när
något ska genomföras.«
Vi lever i en tid som ställer nya och
andra krav på både individer och företag.
Tillvaron har i och för sig alltid varit
föränderlig och en av drivkrafterna bakom
tillväxt och utveckling. Det nya i sammanhanget är att det går så mycket fortare nu
än för bara några år sedan.
»Ja, och bland annat därför har det
uppstått en ’mismatch’ mellan utbildningsväsendet och näringslivet. Vad vi ser är att
det överlag handlar mer och mer om specialisering. Idag finns betydligt många fler
specifika yrken än tidigare. Rollerna och
arbetsuppgifterna blir mer unika. Dilemmat
är att det är svårt att utbilda för den nya
situationen. Skolorna bygger fortfarande på
det gamla samhället där det räckte med att
lära sig vissa saker. Det duger inte i dag när
det är så mångskiftande.«
Det viktiga är inte när
och var men däremot hur
Med andra ord så är det viktigare än
någonsin att lärandet sker på företagen.
Johan Skoglöf säger att det informella
lärandet, alltså det vi lär oss i vardagen och
inte alltid tänker på, alltid är betydligt mer
omfattade än det formella. För den som
vill ha överblick gäller det att ha koll på
båda varianterna och förstå mekanismerna.
Avgörande är nämligen HUR saker och
ting genomförs.
»Bra processer och verktyg för att utveckla och implementera kunskaper är vad
som behövs. Allt beror på vad som ska läras
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Råd och tips
från Johan Skoglöf
•

Inför processer och metoder som
säkrar koppling mellan lärande och
organisationens mål.

•

Se till att lärandet kan ske när och
var som helst. Komplettera klassrum
med enklare eLearning, webmöten,
enkla filmer och så vidare.

•

Mät effekterna av det totala lärandet
och inte bara utbildningstillfällena.

•

Organisera ansvaret för utbildningen
nära verksamheten.

•

Fokusera på arbetsprestationer. Inför
Performance Management.

•

Gör lärandet tillgängligt just när
arbetsuppgifterna utförs. Använd
Performance Support och Just In
Time Learning.

•

Stötta det informella lärandet och
skapa Lärportaler.

•

Formalisera lärande i arbetet. Bygg in
i jobbroller och processer.

•

Inför system och miljöer som tillåter
anställda att dela med sig och
samarbeta runt kunskaper.

•

Bygg in samarbete och kunskapsdelning i jobbroller, processer och
framför allt som en del av kulturen
på arbetsplatsen.

»Den lärande organisationen blir snabbare och effektivare«, säger kompetenskonsulten Johan Skoglöf.

för olika yrkesroller. Breda utbildningar är
nästan alltid onödigt dyra. Installatören
och säljaren behöver inte kunna samma
saker. När lärandet organiseras på ett mer
riktat och direkt sätt så blir resultatet alltid
bättre. Bra att ha i bakhuvudet är också att
ett antal studier visar att åttiofem procent av
allt lärande sker i det vardagliga arbetet.«
De senaste fem åren har Johan Skoglöf
arbetat intensivt med att utveckla Ericssons
utbildningsorganisation.
»På Ericsson har uppgiften varit att gå från
att kränga burkar till att sälja lösningar.
Det vi såg var att ansvaret för produkterna, och lärandet kring dem, ska ligga hos
projektledningen. Ägarskapet ska inte ligga
hos utbildningsorganisationen utan ute
i verksamheten. Den viktiga insikten är att
de som äger säljfunktionen också vet bäst
vilka utmaningarna är.«
Att dela kunskap lönar sig
Oavsett företag gäller det att skapa ett
arbetsklimat där det finns öppenhet och
förtroende mellan människorna. För det är
inte självklart att dela med sig av idéer och
kunskap. Det är inte alls ovanligt att det
uppfattas som en personlig konkurrensfördel att kunna något som ingen annan kan.
»Jo, så kan det vara och är i högsta grad

mänskligt. Men när alla märker och förstår
att kunskapsdelning gynnar hela organisationen så brukar det lösa sig. Det jag tydligt har sett genom åren är att den lärande
organisationen blir snabbare och effektivare.
Det gäller allt från att göra vassare affärer till
att slussa in nya medarbetare. Slutresultatet
blir bättre produktivitet per anställd och
högre lönsamhet.«
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Med bättre kompetens

ökar tryggheten
Kompetensutveckling är något som
ställer stora krav på den enskilda
individen. Det räcker inte med att vänta
på att chefen ska komma med förslag
och idéer. Tvärtom gäller det att våga
ta egna initiativ och se till att det
händer nya saker. Det säger Unionens
analyschef Ulrika Hektor som har djupa
kunskaper i kompetensförsörjning efter
att varit Unionens expert på området
i många år.
TE X T PER ARONSSON FOTO ???

Givetvis är det framför allt företagets ansvar
att kompetensutveckla de anställda. Alla
annat vore konstigt. Det är ju i högsta grad
en central ledningsfråga. Men det Ulrika
Hektor understryker är att det måste vara en
levande fråga för alla på ett företag.
»Det är en av de absolut viktigaste
frågorna för våra medlemmar. Inte minst
utifrån perspektivet att allt fler får lämna
sina anställningar på
grund av kompetensbrist.
Just kompetens väger ofta
tyngre än anställningsår
vid exempelvis neddragningar. Möjligheten att
utvecklas i sitt jobb är det
som skapar trygghet.«
För Ulrika Hektor
är det uppenbart att
arbetsplatslärande gör
människor mer flexibla och trygga i sina
yrkesroller. Samtidigt är det också en fråga
om konkurrenskraft.
»I bransch efter bransch råder stenhård
konkurrens och då gäller de att ha de bästa
medarbetarna som presterar på toppen
av sin förmåga. Det är ett egenintresse
för varje företag att ligga i framkant av
utvecklingen.«

Kompetensutveckla i vardagen.
Vad krävs då för att bli bättre på kompetensutveckling? Ett stort och vanligt
dilemma är bristen på tid. Det är så pressat
på arbetsplatserna att varken chefer eller
anställda känner att de hinner med att
göra det som egentligen behövs. Ulrika
Hektor förklarar att just därför är det extra
angeläget att kompetensutveckling blir en
självklar del av arbetsuppgifterna.
»Ja, de företag som är duktiga på det
här inser att kompetensutveckling är så
mycket mer än att skicka de anställda på
en kurs. Det som behövs är bra planering
och avsättning av resurser i form av både
tid och pengar. Att det helt enkelt händer
nya saker i det dagliga arbetet. När det
sker på ett naturligt sätt så utvecklas både
medarbetarna och företaget.«
Det låter ju bra. Men vad innebär det
rent konkret?
»Givetvis är det olika från arbetsplats till
arbetsplats. Något jag tror mycket på är att
lära sig av sina arbetskamrater. I stället för
att gå på en kurs så kanske
det är bättre att följa med
en kollega och göra något
som man inte tidigare har
gjort. Byta arbetsuppgifter
en stund är aldrig fel. För
det finns alltid andra saker
att ta till sig.
Hur ska jag lära mig på
bästa sätt? Vad behöver jag
för att gå vidare? Var finns
det brister i företaget där jag kan göra
skillnad? Den typen av frågor är det bra
om alla ställer sig då och då.«

Det behövs
bra planering
och resurser
i form av både
tid och pengar.
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Låt inte de anställda halka efter.
Allt det här kan vara »dubbeljobbigt
för arbetsgivare», som Ulrika Hektor uttrycker det. Att både klara av allt det som
ett företag traditionellt ska klara av och

»På marknaden råder stenhård konkurrens och då
gäller de att ha de bästa medarbetarna som presterar på toppen av sin förmåga«, säger Ulrika Hektor,
analyschef på Unionen.

ständigt utveckla verksamheten är tufft
men nödvändigt.
»En idé är att i utvecklingssamtalen
komma överens om x antal utvecklingsaktiviteter varje år, både för företaget och
individen. En annan sak är att kompetensförsörjningen också måste innefatta
utveckling av de som redan är anställda.
Varför glömma bort de
människor som finns inom
bolaget? För det leder
till att de hamnar efter i
sin kompetens och det
förlorar alla på. Därför
är det så himla viktigt att
de befintliga medarbetarna får chansen till
vidareutveckling.
Att anställa en
människa är en stor
investering – och att då
inte underhålla den investeringen är både dumt
och konstigt.«

DET LÄRANDE FÖRETAGET |
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Tänk efter före
Ibland är det självklara inte så självklart. Ett tydligt exempel är idén att
skolor och företag ska samverka för
att göra utbildningar mer verklighetsanpassade och att eleverna ska slussas
in i näringslivet på ett smidigare sätt.
Det är helt enkelt ofta svårt att få det
att fungera. Läraren Mats Johansson
blev nyfiken på hur det kommer sig och
försöker nu i sin forskning att hitta såväl
förklaringarna som lösningarna.
TE X T PER ARONSSON FOTO HANS JOHANSSON

Mats Johansson är civilekonom och lärare
i ekonomiska ämnen. Sedan år 2000 arbetar
han inom Stiftelsen Företagsam med en
rad olika projekt där den gemensamma
nämnaren är att koppla samman utbildningar med företag och organisationer.
Sedan 2010 finns han också på Internationella Handelshögskolan i Jönköping som
deltidsdoktorand och ska doktorera 2017.
»Det mesta av forskningsarbetet ligger
framför mig men visst kan jag redan idag
tycka till om ett och annat. Det jag vill titta
närmare är om och på vilka sätt samverkan
kan vara nyttig för de företag som medverkar. Vad har hänt då? Hur har samarbetet
gått till?«
Räcker inte med att vara snäll
Mats Johanssons har arbetat i sju år med
att certifiera yrkesinriktade gymnasieutbildningar. Givetvis gav det en rad insikter.
Genom åren har han sett många exempel
på vad som händer, och kanske mest inte
händer, när skolor och företag ska samverka.
»Ofta finns det finns en otydlighet i vad
samarbetet ska leda till. Skolan är nöjd
med att ha fått ett företag som ställer upp
och företaget gör det för att vara snälla.
Det räcker givetvis inte. När det inte är
tillräckligt väl genomtänkt så blir det inte

»Bra idéer har ingen åldersgräns«, säger
Mats Johansson.

heller tillräckligt bra, varken för eleverna
eller för företaget.
Därför gäller det att redan från början
att hitta det ömsesidiga givandet och
tagandet. Att göra det tydligt vad som ska
göras och varför. Det brister förvånansvärt
ofta enligt min erfarenhet. Här gäller det
att tänka till före. Att båda parter tajmar
ihop sig om vad som ska genomföras och
att där finns en gemensam målsättning.«
Mats Johansson betonar att samverkan
är resurskrävande. Just därför är det något
som företag drar sig för. När skolan knackar
på dörren så känns det som ett problem
snarare än en möjlighet.
»Ja, det är synd. För så behöver det
absolut inte vara. Tvärtom, en välplanerad
praktikperiod leder till vinster för alla
inblandade. Elever blir bättre förberedda
för yrkeslivet och företag kan rekrytera
unga medarbetare som direkt kan kliva in
och göra nytta.«
Lyssna och lär
Mats Johansson budskap kan sammanfattas
med att bara för att det är svårt så är det
inte omöjligt.

»Det gäller att inte underskatta hur knivigt det är, men inte heller överskatta det.
Åter igen, tänka till före och ha tydliga mål
är nog viktigast av allt. Jag är ganska säker
på att det är bästa sättet att lyckas med ett
konkret samarbete.«
Mats Johansson nämner ett handelsföretag han känner till som ett gott exempel.
»Där tog man sig tid att verkligen lyssna på
eleverna. Alla i företaget fick reflektera över
vad eleverna tyckte och tänkte. Till exempel
vad de sa om exponeringen av varor i butiken. Det var ett utbyte av tankar och idéer
som ledde till ökad kunskap och förändringar för alla involverade. Båda parter kände sig
delaktiga och blev mer engagerade.«
Det finns en hel del skolor som arbetar
med fadderföretag där de studerande följer
företaget i två-tre år. Mats Johansson säger
att det finns företag som i det sammanhanget upplever att de ger och ger utan få
något tillbaka.
»Men det finns också goda exempel.
Jag känner till ett stort företag där eleverna hade synpunkter på de ekonomiska
rutinerna. Det är ingen liten sak att få
ett företag att ändra på hur de har skött
ekonomin i femton år, men det var precis
vad som hände. Bra av eleverna men också
av företaget som vågade agera prestigelöst.
Bra idéer har ingen åldersgräns.«
Viktigt med långsiktighet
Lyhörd kommunikation mellan de olika
parterna är A och O – och tålamod.
»Ja, det behövs eftersom det hör till sakens natur att eleven från början inte bidrar
med så mycket. Han eller hon måste få
chansen att lära sig företaget. Därför gäller
det att bygga långsiktiga processer. Bolaget
behöver lägga tid och resurser på att det blir
rätt saker som eleven är inblandad i, men
huvudansvaret för samverkan i utbildningen
måste givetvis ligga på skolan.«
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Personlig utveckling
viktig för morgondagens
anställda
»De yngre generationer, som nu kommer in på arbetsmarknaden, horisontell
utveckling snarare än vertikal. De företag som kan erbjuda arbetsmiljöer och
ett bredare spektrum av kompetensutveckling blir mer attraktivare än andra«,
förklarar Sofia Rasmussen, framtidsstrateg på Kairos Future.
TE X T C arl Johard FOTO ???

Sofia Rasmussen är framtidsstrateg på
Kairo Futures och som sådan har hon
bättre insikt än många andra i vad vi kan
förvänta oss av kommande generationer på
den svenska och globala arbetsmarknaden
när det gäller inställningen till företag och
arbete. Kairo Futures är ett företag som gör
undersökningar och sysslar med trendanalyser, framtidsanalyser och omvärldsanalyser och försöker identifiera förändringar
i samhället och göra kvalificerade gissningar
om framtiden.
»Vissa värderingar hör till livsfasen,
medan andra är generationsbundna. Vi
förändrar ytliga värderingar, men de grundläggande värderingar som skapas de 20
första åren tenderar vi att behålla genom
hela livet. För att vi ska ändra dem krävs
det stora förändringar och livskriser.
Genom att titta på dagens unga och deras
grundläggande värderingar går det att uttala
sig om hur morgondagens samhälle och
ledare ser ut och vilka värderingar som råder
då. Genom att se hur unga beter sig, så kan
man ofta säga hur vi äldre gör, eftersom vi
gärna härmar de unga för att själva känna
oss unga«, förklarar Sofia Rasmussen.
Lång mognadstid
Generationen som är födda 1975-1984 har
en lång mognadstid och går in i arbetsmarknaden först vid i genomsnitt 27 års
ålder och skaffar barn och familj vid 30.
Samtidigt har ansvarsperioden även dragits
ned från andra hållet när deras mor- och
farföräldrar från rekordgenerationen
planerar för en andra befrielsetid och en
tidigarelagd aktiv pensionering. – Då
ska de träffa vänner, upptäcka världen,

Generation ordning
Den generation som står näst på tur att
träda in i arbetsmarknaden – dagens
15-19-åringar – kallas generation ordning.
När denna generation ska göra uppror
gentemot sina möjlighetsmaximerande
föräldrar gör de det genom att stå för
något diametralt motsatt – nämligen
ordning och reda.
»Dessa seriösa realister oroar sig för
arbetslösheten och drömmer om ett
Svensson-liv, hitta ett bra jobb, den rätta
i livet, skaffa familj och barn«, förklarar
Sofia Rasmussen.
Personlig utveckling styrande
De yngre generationer, som nu kommer
in på arbetsmarknaden, värderar personlig
utveckling och möjligheten att via arbetet
växa som människor högre än att bli chefer
och tjäna pengar. De söker en horisontell
utveckling snarare än vertikal.
»De har ett behov att bredda sig och
fortbilda sig och bli rikare som människor,
snarare än att klättra på en karriärstege och
stiga i en hierarki. Fokus är ändå inställt på
personlig utveckling«, säger Sofia Rasmussen.
För företagen är det därför viktigt att
försöka vara lyhörd för olika individers
önskemål och höra vad som är personlig
utveckling för dem. De företag som kan
erbjuda arbetsmiljöer och ett bredare
Foto shu t ters tock .com
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hitta nya intressen och definitivt inte sitta
hemma och passa barnbarn. Den aktiva
yrkesåldern blir med andra ord allt kortare,
samtidigt som vi har en stor och växande
äldre befolkning runt om i världen, säger
Sofia Rasmussen.
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spektrum av kompetensutveckling blir mer
intressanta än andra.
»Det är därför som innovativa kreativa
företag stimulerar sina medarbetare att
utveckla sin kreativitet och förkovras via
kompetensutveckling genom att erbjuda en
bredd och lekfullhet i lärandet. Det finns
arbetsgivare som låter arbetstagarna göra
vad de vill en timme i veckan för att på det
sättet gynna innovation och kreativitet. Förutsättningen är dock att de delar med sig av
sina nya kunskaper«, säger Sofia Rasmussen.
Gränserna suddas ut
Samtidigt tenderar gränserna mellan den
privata sfären och arbetssfären allt mer att
suddas ut.
»Vi blir allt mer tillgängliga och kollar
jobbmail på fritiden och tar hand om privata
mail och ärenden under arbetstid«, säger
Sofia Rasmussen.
Yngre generationer söker vidare ett ökat
stöd i form av beröm, uppmuntran och
feedback.
»De har fått ständig påfyllnad av bekräftelse oavsett vad de presterar och det tar de
med sig in i arbetslivet. De kallas därför
också trofé- eller ballonggenerationen. För
detta krävs en annan typ av ledarskap, där
en bra chef är en lyhörd chef. Detta kan
kännas ovant och obekvämt för många
äldre chefer«, säger Sofia Rasmussen.
Chefen viktigast
En annan stor trend bland yngre generationer är att lojaliteten till arbetsgivaren
sjunker stadigt.
»Yngre arbetstagare anser att arbetsgivarna måste förtjäna deras lojalitet och
inte bara förvänta sig den. Arbetsgivaren
måste ha så pass nöjda arbetstagare att de
vill rekommendera arbetsplatsen till sina
kamrater«, fortsatte hon.
Och den viktigaste faktorn om unga ska
rekommendera sin arbetsgivare är chefen.
Har de förtroende för sin närmaste chef
kan nio av tio unga tänka sig att rekommendera arbetet.
»Vem som är chef är också den viktigaste
frågan, när unga söker jobb. De är också
vanligt att de innan anställningen googlar
chefen, kolla upp denne på sociala medier
och tar referenser från arbetsplatsen«,
förklarar Sofia Rasmussen.
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nätverk, de bloggar, twittrar och besöker
olika forum, de hittar snabbt och profilerar
personer via sina sociala nätverk. De är
duktiga på att marknadsföra arbetsplatsen
och att stärka arbetsrelaterade relationer
genom sina sociala nätverk. Sociala medier
på jobbet ökar inte bara den privata kommunikationen, de gör också jobbet betydligt
roligare«, säger Sofia Rasmussen.
»Vi är på väg in i ett nätverkssamhälle, där de
personliga mötena blir allt viktigare«, säger Sofia
Rasmussen, framtidsstrateg på Kairos Future.

På väg in i ett tankesamhälle
Fler och fler företag börjar nu också inse
vikten av ledarskapet för företagets varumärke som arbetsgivare.
»Arbetsgivarvarumärket och hur attraktiv
man är som arbetsgivare får en allt större
betydelse för företagen. Samtidigt strävar de
efter att stimulera sina äldre arbetstagare att
stanna kvar längre i arbetslivet. Med allt fler
generationer verksamma samtidigt ställs nya
och stora krav på ett lyhört ledarskap som
förstår olika gruppers förutsättningar«, säger
Sofia Rasmussen och fortsätter:
»Vi är på väg in i en tankeera, där kraven
på att var kreativ och innovativ för att
överleva blir allt större. Framgångsrika
företag måste vara utrustade med ett
innovativt ledarskap med chefer som är
visionära och lyhörda ledare och inte bara
operativa chefer.«
Nya sätt att lära
I detta nya tankesamhälle kommer givetvis
den nya tekniken att påverka sättet vi
utvecklas och lär oss på.
»Det kommer att ske stora förändringar
även framöver och man bör inte vara för
självsäker på gamla sanningar. Det är
exempelvis känt att elever som använder
Ipad i skolan blir bättre på att skriva«, säger
Sofia Rasmussen.
För att bli framgångsrik i framtidens
lärande måste företagen styra bort från
den enkelriktade kommunikationen från
sändare till mottagare. Det senaste i utbildningsvärlden är därför social learning,
där sociala medier eller den sociala webben
används för att lära individuellt av andra
och tillsammans med andra.
»Dagens unga nätverksjobbar, de får
snabba svar från sitt sociala nätverk, de
skaffar fram information genom sitt sociala

Förhindra generationskrockar
Förståelse för andra kulturer och andra
generationer blir viktigt framöver. Framtidens arbetsgivare måste vara beredda
på att hantera och förebygga kultur- och
generationskrockar.
»Vi har många förutfattade meningar om
olika generationer. Samtidigt blir företagen
mer internationella. Att förhindra sådana
krockar har stor betydelse för arbetsmiljön,
nöjdheten med chefen och benägenheten
att stanna kvar på arbetsplatsen«, förklarar
Sofia Rasmussen.
Detta kräver ett gott ledarskap och här
måste företagen vara framsynta genom att
skapa arbetsmiljöer och arbetsgrupper med
en kulturell och kompetensmässig bredd.
»Om de anställda själva får välja själv
söker de sig gärna till andra med liknande
bakgrund. Samtidigt finns det en mängd
forskning som visar att sådana homogena
arbetslag inte når de bästa resultaten.«
War of talents
Parallellt med detta ökar jakten på rätt
kompetens – »the War of Talents«. Det är
en allt mer pressad arbetsmarknad vi ser
runt om i världen. Med så mycket som ska
effektiviseras och göras ökar efterfrågan på
en mer specialiserad kompetens.
»En tredjedel av världens arbetsgivare
har svårt att hitta rätt kompetens vid
rekryteringar. Samtidigt är det svårt för
unga, som är nya på arbetsmarknaden att
ha hunnit bli specialiserade inom sitt
område. Därför har många arbetsgivare
börjat rekrytera utifrån personligheter
istället för kompetens för att sedan
istället ge dem utbildning i företaget.
Vi är på väg in i ett nätverkssamhälle,
där personliga mötena blir allt viktigare,
samtidigt som CV:t börjar spela ut sin
roll. Många arbetsgivare har också börjat
med speedintervjuer, auditions och
intervjuer med flera i juryn«, förklarade
Sofia Rasmussen.
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Hit vallfärdar

världens
affärsfolk
Kunskap och lärande är två ord som hela tiden dyker upp i beskrivningen av Tata Group och
deras affärsmodell och framgångsrecept. Till detta välskötta och gigantiska indiska
konglomerat vallfärdar idag internationella konsulter för att lära sig mer om dess unika
processer kring lärande och Business Excellence.
TE X T Håk an Persson FOTO tata group

Om någon hade berättat för Jamsetji
Nusserwanji Tata år 1868 när han startade
det som idag är Tata Group, att det 150 år
senare fortfarande skulle ägas av familjen
Tata, vara Indiens klart största företagsgrupp med en omsättning på över 700 miljarder och bedriva verksamhet i 85 länder,
så skulle han nog ha fått sätta sig i skuggan
ett slag. Om någon hade sagt att namnet
Tata skulle vara starkt förknippat med
framväxten av det moderna självständiga
Indien och sammankopplat med ord som
socialt ansvar, lärande, business excellence
och innovation skulle nog ett brett leende
spridit sig över hans bestämda läppar och
glittrat i hans vänliga ögon.
Tata Group är något av ett unikum i den
internationella affärsvärlden, ett gigantiskt
konglomerat med stålindustri, fordon,
energi, telekommunikation och informationsteknologi, drycker, resor bland mycket
annat. Ett till synes spretigt och vildvuxet
affärsbygge långt från de gängse stömlinjeformade internationella storkoncernerna.
Ändå lyckas Tata Group inte bara hålla
ihop sina företag, inte bara leverera goda
12

resultat utan också vara med att bidra
till utvecklingen av både det indiska och
globala samhällsbygget.
Det finns två ord som hela tiden dyker
upp i beskrivningen av Tata Group och
deras affärsmodell och framgångsrecept;
Kunskap och Lärande.
Utbildning tidigt i fokus
Redan 1892 startade Jamsetij N Tata ett
initiativ som fick namnet JN Endowment.
Idén var att inspirera och uppmuntra
indiska studenter att gå vidare och satsa
på högre studier. Tata som själv var en del
av den privilegierade klassen var en stark
ivrare av utbildning som en förutsättning
för utveckling. JN Endowment var den
första i en lång rad liknade filantropiska
satsningar på utbildning som familjen och
företaget genom århundraden har berikat
omvärlden med.
Men lärandet och det konsekventa
investerandet i lärande strategier har också
blivit ett signum för Tata Group. Ett signum
som nu drar till sig intresse från alla
delar av världens företagsamhet. Idag har

företagsgruppen en av de mest genomförda
och dynamiska strukturerna för business
excellence och innovationsutveckling som
går att hitta i företagsvärldens »premier
league«. Ständigt lärande är en del av den
innersta kärnan i företagets värdekultur
och systemen för att leverera kunskap och
framåtskridande är omfattande.
TBEM – fyra bokstäver för framgång
Tata Business Excellence Model eller
TBEM, är namnet på gruppens egen
struktur för att uppnå världsklass genom
utveckling och lärande. TBEM är ett
gemensamt verktyg för alla bolag inom
gruppen oavsett om det är ett hotell eller
de tillverkar lastbilar. TBEM grundar sig
på den amerikanska Malcolm Baldrigemodellen vilken har anpassats och utvecklats för att motsvara Tatas krav.
Inom Tata Group är TBEM mer än en
metod för arbetet med business excellence, det är en vital del av företagens hela
strategi för utveckling. Genom TBEM
får alla bolag tillgång till de främsta rönen
inom internationell affärsutveckling. För
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en så multikulturell bolagsgrupp som Tata
är det också avgörande att skapa fungerande kommunikation via ett gemensamt
affärsspråk. Genom att arbeta med TBEM
för företagen inom Tata Group en global
plattform för att beskriva och framförallt
förmedla kunskap och best practice inom
gruppen. Det ger dessutom ledning och
medarbetare goda möjligheter att kontinuerligt identifiera möjligheter till lärande
och förbättring. Tillsammans med ledarskap, strategisk planering och kundfokus är
just analys och kunskapsförvaltning ett av
sju fokusområden inom TBEM.
Att ramverket nu även omfattar områden som säkerhet, klimatförändring och
innovation är bevis på den dynamik och
aktualitet, som modellen har inom Tata.
Tata Quality Managemnet
Services skapar kontinuitet
Inom Tata Group finns ett speciellt bolag
med uppgift att hjälpa företagen i gruppen
att nå målen inom business excellence. Tata
Quality Managment Services (TQMS)
ligger som en division under ägarbolaget

Jamsetji Tata ler
från sin himmel
»The strength to defend
freedom can itself only
come from the infusion
of modern science and
technology into the
country's economic life. «
Jamse tji Nusserwanji Tata
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Tata Sons och är både motor och smörjmedel i det globala arbetet med business
excellence och lärande.
Det är medarbetarna på TQMS som
hanterar de självutvärderingar och analyser
som bolagen inom Tata årligen genomför
inom TBEM. Tillsammans med företagen går man igenom läge, målbilder och
måluppfyllelse och diskuterar möjligheter
till förbättringar.
Mr JJ Irani är styrelseledamot i TQMS
och tidigare vd för Tata Steel. Han beskriver
arbetet med business excellence som
»a journey that has no ends«.
»Egentligen, fortsätter han, kan man
se arbetet med business excellence som
en manifestation av vad Tata Gropu har
arbetet med under snart 150 år och vad vi
kommer att arbeta med i framtiden«
JRD Quality Value Award
är en viktig intern måttstock
Jehangir Ratanji Dadabhoy Tata är en av
företagets verkliga titaner och styrde som
ordförande företagsgruppen under ett halvt
sekel. Under hans ledning utvecklades
13
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»Tata är inte bara
ett modernt, expansivt
globalt företag, man
har också på djupet insett
betydelsen av att utveckla
både medarbetare och
metoder via lärande och
kunskap.«

Tata till ett globalt
företag med en stark
gemenskap. JRD var
en stark förkämpe
när det gäller kvalitetsutveckling.
Kvalitetsambitionen har alltid varit en
hörnsten i Tatas olika
verksamheter men
JRD drev fram ett
mer formaliserat sätt
att kunna jämföra de
olika verksamheterna
inom gruppen. Han
ville ha ett tydligt verktyg för att mäta hur
väl de lyckades i utvecklings- och kvalitetsarbetet.
Ett eget system instiftades 1995 och fick
namnet JRD Quality Value Award. Idag är
JRD QV Award en viktig del av gruppens
arbete mot världsklass och en intern morot
för de olika bolagen att nå den högsta
nivån av sju möjliga och därmed erhålla
The JRD Quality Value Award. Hittills har
tre bolag nått den högsta nivån och fått det
prestigefulla priset.
TMTC, ett eget lärosäte i världsklass
”Leadership and learning are indispensable
to each other”.
Orden är John F Kennedy’s och kan ses
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som en sammanfattning av Tata Groups
filosofi när det gäller
lärande. Här har tillgång till kunskap och
lärande för medarbetarna utvecklats till
en del av företagskulturen.
Industristaden
Pune i västra Indien,
en gång huvudstad
i det berömda Marathariket, är sedan
snart 50 år huvudstad
för Tatas utbildningsstrategi. Här, omgärdat av sex hektar lummig grönska och
parkliknade omgivningar, ligger Tata Management Training Centre, konglomeratets
egna interna ”universitet”. Det är ett utmärkt bevis på hur stor vikt Tata sätter på
kunskap och lärande. TMTC instiftades
1965 av JRD Tata som en intern kursgård
men har under åren vuxit i både omfång
och framförallt i rykte och prestige.
Här vidareutbildas varje år ca 4000
medarbetare, framför allt chefer och
andra ledare inom Tata i en mängd olika
utbildningsprogram. Centret har samarbete med flera av världens mest välrenommerade lärosäten som Harvard, Wharton,
Kellogg’s och Michigan. TMTC har

också satsat stort på teknik och erbjuder
många kvalificerad program via exempelvis
e-learning. TMTC har också resurser att
skapa skräddarsydda behovsstyrda utbildningsprogram för gruppens företag samt
att stödja företagen med vissa forskningsaktiviteter. Här liksom på många andra
områden ligger Tata Group i framkant och
har alla intentioner att stanna där.
Ler i sin himmel
Den indiska jättekoncernen, som lite i
skymundan för många i väst, befäst positionen som det största företaget i en världens snabbast växande ekonomier röner
nu mångas intresse för sitt strategiska och
tålmodiga arbete med business excellence.
Tata är inte bara ett modernt, expansivt
globalt företag, man har också på djupet
insett betydelsen av att utveckla både
medarbetare och metoder via lärande och
kunskap. På många sätt har processerna för
lärande och business excellence karaktäriserat Tatas sätt att styra och genomföra
sina affärsmål. Till en viss utsträckning
har de även kommit att definiera Tatas
varumärke.
Det om inte annat gör nog att grundaren Jamsetji N Tata har anledning att
fortsätta le i sin himmel eller i sin reinkarnerade tillvaro.
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Nytändning på

Nasa

Nasa, som är en organisation med mycket kunskap, har sedan länge ett starkt fokus på
Knowledge Management. Men tiderna förändras och resurserna krymper. Nu har kraven
på effektivitet även nått USAs rymdstyrelse, som under senare år utsatts för hård
kritik för den bristfälliga hanteringen av sitt humana kapital. En nytändning märk nu för
att skapa en ny kultur och en öppnare hantering av all insamlad kunskap.

Foto shut ters tock.com

TE X T Lennart Pehrson foto ???
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NASA definierar Knowledge Management som att rätt människor får rätt information vid rätt tidpunkt. Det
handlar om att hjälpa människor att skapa kunskap, som delas och leder till handling och som på ett mätbart
sätt förbättrar verksamheten.

Vi talar om en organisation som skickade
de första människorna till månen och som
fortfarande har uppdraget att utforska
rymden, att upptäcka det okända.
Det är en organisation där det finns
mycket kunskap, en väldig massa kunskap.
Nasa – USA:s rymdstyrelse – har under
många år arbetat med Knowledge Management, KM.
I en strategisk plan som antogs redan
2002 definierades begreppet: KM är att
»rätt människor får rätt information vid
rätt tidpunkt, och att hjälpa människor
att skapa kunskap som delas och leder till
handling som på ett mätbart sätt förbättrar
verksamheten.«
Det kan låta som en självklarhet att
tillgänglig kunskap ska utnyttjas, men i
praktiken är det åtskilliga hinder som ska
övervinnas. Mängden information blir allt
större och alltmer svåröverskådlig i ITsamhället.
Krav på ökad effektivitet
Nasa möter, som andra organisationer, krav
på ökad effektivitet och kortare omlopps-
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tider. Budgetbesparingar är av nöden när
anslagen krymper. Sett i relation till den
totala federala budgeten har Nasas andel
nu krympt till den lägsta nivån sedan
rymdstyrelsen grundades när president
Dwight Eisenhower 1958 skrev under den
lag som gavs namnet National Aeronatics
and Space Act. Det var mindre än ett år
efter att det gamla Sovjetunionen chockat
västvärlden med Sputnik, den första rymdfarkosten i en bana runt jorden.
Det kalla kriget, då två supermakter
stod mot varandra, är över sedan länge
och visioner om resor till fjärran planeter
och fortsatt utforskning av rymden fångar
inte på samma sätt den allmänna opinionens drömmar. Nasa kan inte räkna med
stigande budgetmedel.
En tid av lyx
I efterhand har man inom Nasa talat
om det som en tid av lyx när mångmiljardbelopp kunde spenderas på projekt
som Apollo – som ledde till den första
månlandningen 1969 – och hur det kunde
följas upp med andra kostsamma program
som 1970-talets Viking, de första rymdfarkosterna som sändes till Mars, och de
senare rymdskyttlarna som skickades iväg
på uppdrag med regelbundna mellanrum.

Vetenskapsmän, tekniker och forskare
kunde då ägna åratal, till och med decennier, åt ett och samma projekt. Idag måste
resultat produceras på kortare tid och de
som är verksamma med ett projekt går
vidare till något annat, kanske utanför
Nasa, eller pensioneras.
De tar med sig sina kunskaper och de
erfarenheter de samlat på sig. Det blir
svårare att upprätthålla ett mentorsystem.
Istället för att läras upp av äldre erfarna
anställda som samlat på sig stora kunskaper kastas nya medarbetare in i projekt,
utan att ha fått någon riktig introduktion
till den egna organisationens historia och
kultur eller lärdomar som dragits från
tidigare processer.
Lessons learned
Redan i början av 2002, kort innan den
strategiska planen för KM utformades, fick
Nasa kritik av den granskande myndigheten
General Accounting Office, GAO, USA:s
motsvarighet till riksrevisionsverket. GAO
konstaterade helt enkelt att Nasa misslyckats med att implementera en KMstrategi. Tillgänglig information och gjorda
erfarenheter samlades inte in rutinmässigt. Materialet blev inte tillgängligt för
befattningshavare som ledde pågående och
planerade projekt. Organisationens högsta
chefer var, enligt GAO, inte tillräckligt
engagerade i att samla in och sprida de
kunskaper som fanns att utnyttja.
Bland de rekommendationer som gjordes fanns en uppmaning att uppgradera
och förstärka informationssystemet Lessons Learned, en central del av Nasas KMstrategi. Rymdstyrelsens ledning förde
aldrig fram några invändningar. Av allt att
döma tyckte man att det var en klok idé
som skulle genomföras. I den strategiska
planen från 2002 betonades att Lessons
Learned skulle prioriteras så att systemet
skulle fungera bättre som beslutsunderlag
i det dagliga arbetet.
Ifrågasatt system
Lessons Learned är en sökbar databas som
togs i bruk inom Nasa 1994 med avsikten att den skulle vara organisationens
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»Knowledge
Management är
gnistan som kan tända
vår förmåga att få
ut det mesta av våra
investeringar.«

främsta mekanism för att samla in och
dela information. Materialet skulle komma
direkt från enskilda befattningshavare, från
olika projekt och program och även från
samverkande organisationer.
Men när Nasas egen generalinspektör
– ansvarig för den interna kontrollen av
organisationens effektivitet – under 2012
presenterade sin granskning av Lessons
Learned var kritiken snarare än mer
förödande än den varit i GAO-rapporten
ett decennium tidigare. Nasas generalinspektör Paul Martin gick till och så
långt att han ifrågasatte om budgeten för
Lessans Learned – runt 750 000 dollar per
år – egentligen går att försvara i rådande
läge trots att han samtidigt konstaterade
att idén att på det sättet dra nytta av gjorda
erfarenheter bör vara en viktig komponent i ett större program för Knowledge
Management.
Det är onekligen av central betydelse
att en organisation, för att fungera väl, kan
sprida kunskap internt om såväl tidigare
framgångar som misstag. Om lärdomar
av gjorda erfarenheter, både positiva och
negativa, utnyttjas på rätt sätt kan det inte
minst bidra till att reducera risker och till
en bättre effektvitet.

Nytändning
Även denna gång har också kritiken i stort
sett accepterats. Åtgärder planeras och ska
vara på gång för att stärka Nasas program
för Knowledge Management.

I den ursprungliga strategiska planen
understöks trots allt att kunskap, det intellektuella kapitalet, utgör Nasas primära och
långsiktiga konkurrensfördel. Det hette
då att »fysiska tillgångar åldras, dagens
arbetskraft är rörlig och teknik blir snabbt
passerad.«
Kunskapen, en blandning av vetande och
erfarenhet, är vad som kan bibehållas som
resurs: »Knowledge Management är gnistan som kan tända vår förmåga att att få ut
det mesta av våra investeringar vi gjort
i våra anställda och vår informationsteknik,
och att utnyttja det avsevärda intellektuella
kapital som finns i organisationen och dess
samarbetspartners.«
Genom att skapa en kultur som uppmuntrar att kunskap samlas in och delas
kan mycket åstadkommas. När Nasa
tidigare marknadsfört sina kunskapsresurser har man inte bara talat om hur korrekta
analyser kan göra kommande rymdfärder
mer säkra och effektiva.
De kunskaper som finns samlade kan
också utgöra underlag för andra viktiga
beslut. Historisk klimatinformation som
Nasa har i gömmorna skulle till exempel
kunna användas för prognoser om polarisens framtida formeringar och därmed
bidra till att motverka klimathotet.

Foto ???

Ledningen kritiseras
Enligt den senaste granskningen är Lessons
Learned ett underutnyttjat system som
blivit marginaliserat, eftersom det inte
utvecklats och moderniserats tillräckligt.
Tillfrågade projektledare förklarade att de
inte utnyttjade systemet särskilt mycket
eftersom de fann det ålderdomligt och
onödigt svårt att använda. En del hävdade
också att de inte hittade information som
var relevant för nuvarande projekt som de
betraktade som unika och helt annorlunda.
Det synsättet har också bidragit till att ny
information, nya lärdomar, inte tillförts
databasen.
Det förefaller som att Lessons Learned
hamnat i en negativ spiral. Individuella
befattningshavare har betraktat systemet
som irrelevant och föråldrat och har
därmed inte engagerat sig i åtgärder för
att uppdatera och förbättra databasen. Det

har i sin tur lett till att materialet blivit mer
irrelevant och föråldrat.
Nasas generalinspektör lägger åtminstone en del an ansvaret på organisationens
högsta ledning. Det har brustit i både övervakning och styrning. Lessons Learned har
inte fått den uppmärksamhet den förtjänat
och även den övergripande KM-strategin
har inte levt upp till sina uttalade ambitioner. Något måste göras.
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»Fysiska tillgångar åldras, dagens arbetskraft är rörlig och teknik blir snabbt passerad.«
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Utvecklas Individen

så utvecklas
organisationen
Människor söker inte bara jobb utan
också utvecklingsmöjligheter. IKEA och
Mannheimer Swartling är två tydliga
exempel på företag till vilka personer
söker sig för att utvecklas och lära sig
ett yrke. I olika undersökningar ligger
de i topp när det gäller attraktionskraft
som arbetsgivare.
TE X T PER ARONSSON foto Joachim Lundgren

Anna Jonsson är sedan februari 2013 lektor
på Handelshögskolan vid Göteborgs
universitet efter att i flera år arbetat och
forskat vid Ekonomihögskolan vid Lunds
universitet. De senaste tio åren har hon
forskat om hur kunskap överförs inom
organisationer. Erfarenheter och forskningsresultaten har hon samlat i boken
»Kunskapsöverföring & Knowledge
Management«.
Utgångspunkten för hennes studier
har varit att studera hur kunskap överförs
i praktiken, i det dagliga arbetet, inom
IKEA och advokatbyrån Mannheimer
Swartling.
På advokatbyrån följde hon under ett
års tid det dagliga arbetet och studien av
den småländska möbelgiganten tog henne
ända till Japan för att följa arbetet på det
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första varuhuset i Tokyo. I båda fallen såg
hon hur de nyanställda fick tid att lära
sig arbetet av erfarna medarbetare för att
snabbare komma in i arbetet. Det Anna
Jonsson såg var kunskapsöverföring som
till stor del gick ut på att samtala och lära
sig yrket enligt ett traditionellt mästarelärlingsystem.
»När det gäller IKEA så är det ett företag som är väldigt bra på kunskapsöverföring. En förklaring till det är att det
är en typisk generalistorganisation där
människor kommer in i företaget och
zickzackar sig fram och tar olika karriärvägar genom att rotera mellan olika delar av
organisationen. För att det ska fungera är
det viktigt att alla medarbetare är villiga att
dela med sig av sina erfarenheter.«
Struktur, kultur och kul.
Både IKEA och Mannheimer Swartling
har strukturerade rutiner för att ta vara
på kunskap och erfarenheter. Lägg därtill
insikten att utifrån det utveckla kunskaperna. Ju mer Anna Jonsson fördjupade
sig i vad kunskapsöverföring egentligen
handlar om, desto tydligare blev det att det
är viktigt att ha en tillåtande kultur som
premierar lärandet och sätter individen i
centrum. Hon kallar det för »strukultur«.
»I grunden måste det finnas ett struktu-

rerat arbetssätt och en kultur som premierar individens vilja att lära och överföra
kunskap. Att det är kul att lära sig, och lära
andra, var också den främsta anledningen
till viljan att dela med sig av sin kunskap
och sina erfarenheter inom båda företagen.«
Vad kan och vill individen?
IKEAs framgångssaga är väl känd för de
flesta. Men var finns beröringspunkterna
med en advokatbyrå?
»Vid en första anblick kan de beskrivas
som varandras motsatser. IKEA är som sagt
en generalistorganisation medan Mannheimer Swartling är en specialistorganisation.
Just att de är olika var också anledningen
till att jag ville studera och jämföra hur
kunskap överförs eftersom det innebär
delvis olika utmaningar. Men likheten
mellan dem är deras syn på kunskap och
lärande och att det inte bara handlar om
att överföra utan också utveckla kunskap.
Både IKEA och Mannheimer Swartling
placerar individen i centrum. Insikten är
att utvecklas individen så utvecklas också
organisationen.«
Vägen till framgång
Den klassiska definitionen av Knowledge
Management är att det är viktigt att hantera,
säkra och styra kunskap. Anna Jonsson menar

att det är alldeles för begränsande och inte
det som skapar en hållbar framgång. Hon
säger att i stället för att endast säkra kunskap
måste inställningen var att utveckla den
för att bli mer konkurrenskraftig. Då gäller
det att inte bara förmedla information utan
också erfarenheter och kunnande.
»Jag tror att fler och fler inser att det
här är väldigt viktigt. Genom att skapa
en stark vi-kultur där människor får, vill
och kan dela med sig av sina erfarenheter
så blir också hela organisationen starkare.
Så underskatta aldrig korridorsnack och
resonemang vid fikabordet…«
Vägen till framgång är att medarbetarna
känner att de är en del av en lärande organisationen. Att alla upplever att det aldrig
är en nackdel att dela med sig av kunskap,
vilket annars är ett vanligt hinder för att
kunskapsöverföring ska fungera. Dessutom
är det här något som framför allt den yngre
generationen kräver och förväntar sig.
Konsten att öka det samlade kunnandet
Det pratas mycket om kunskapssamhället
och kunskapen som en strategisk resurs.
Men för att det ska vara en strategisk resurs

så måste kunskapen ständigt utvecklas
och nyttjas i praktiken. Annars blir det ett
stillastående.
»Jag vill till Knowledge Management
tillföra dimensionen att det vi gemensamt
kan också ska föras vidare och utveckla
organisationen. Det är därför det är så
viktigt att samtala och samverka. För det
är i mötet mellan människor och deras
kunnande och kompetens som det nya och
oväntade sker.«
Det är ofta vid generationsväxlingar som
det blir tydligt att kunskapsöverföring är
extra nödvändig.
»Frågan som blir brännande när en
generation lämnar arbetsmarknaden är
hur de nyanställda ska kunna dra nytta
av de kunskaper som är på väg ut genom
dörren. Vi lever i en tid med ett överflöd
av information, men inte per automatik
ett överflöd av erfarenheter och kunnande.
För att de som saknar erfarenhet ska kunna
filtrera all information och omsätta detta
till ett praktiskt kunnande är de äldre medarbetarna en värdefull resurs«, säger Anna
Johansson och avslutar:
»Det har funnits en syn på att äldre är
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»Vi lever i en tid med ett överflöd av information, men
inte per automatik ett överflöd av erfarenheter och kunnande«, säger Anna Jonsson, lektor vid Handelshögskolan,
Göteborgs universitet.

äldre och kanske inte lika effektiva som
yngre medarbetare, men det tycker jag är
en felaktig bild. Glädjande nog tycker jag
mig se en förändrad inställning och ett
bevis på det är att vi ser fler seniorrådgivare
än tidigare. Det är ett sätt att lära sig yrket
och hantverket och få de där tipsen, som
annars skulle ta åratal att erövra på
egen hand.«
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Ikea är med alla sina varuhus världen över ett företag som är väldigt bra på kunskapsöverföring.
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Bridge managers

byggeröverbroar
Östersjön
Människor med skilda bakgrunder har ofta olika värderingar. Alla företag, som är verksam i en internationell
miljö, borde därför arbeta mer med kulturförståelse. Det
här arbetet måste alltid utföras – det är inte skalbart och
det går inte att rationalisera bort, förklarar Leif Eriksson,
VD för Baltic Quality, ett företag som har tagit denna
yrkesroll ett steg vidare genom att utveckla det nya begreppet och den nya funktionen bridge management.
TE X T Lennart Pehrson foto ale x&martin

En viktig del i de projektledarnas vardag är att vara införstådd
med brister och utmaningar inom den egna organisationen,
liksom att förstå kundernas förutsättningar, behov och utmaningar, och att sedan fungera som en brygga mellan de olika
organisationerna.
Ett företag, som kommit mycket långt inom detta område
och skapat ett särskilt kompetensområde för detta kulturöverbryggande är det snabbväxande företaget Baltic Quality med
säte i Stockholm och Baltikum.
Arbetar med nearshore
Baltic Quality, som arbetar med nearshoring och erbjuder
IT-kompetens via egna specialister i Riga och Vilnius, har
lanserat ett eget och nytt yrkesbegrepp – bridge management.
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I Baltic Qualitys leveransorganisationer säkerställer bridge
managers från dag ett att personer med rätt kompetens,
erfarenhet och attityd knyts till projektet, liksom att en
bra och strukturerad process upprättas med kontinuerliga
möten, löpande dokumentation och uppföljning.
Bridge managern, som har både en analyserande och
samordnande roll, tar även väl hand om konsulterna och
hjälper dem och deras familjer med resor, boenden och
visum. När folk trivs gör de ett bra jobb.
»Det handlar mycket om kontroll åt två håll. Vi jobbar
med kvalitetssäkring och ägnar minst lika mycket tid –
oftast mer – åt att säkerställa vårt eget arbete internt och
våra egna rutiner i syfte att vara säkra på att vi gör det vi
ska och förväntas göra och att vi är tydliga med det på ett
strukturerat sätt gentemot kunden.
Just att våga ställa krav på och att vara tydlig är viktigt
gentemot både kunder och partners, liksom att ge något
tillbaka.«
»Konkret kritik i kombination mer beröm är oerhört
betydelsefullt – framför allt i Baltikum«, säger Leif Eriksson.
Senior problemlösare
Vad ställs då för krav på en bridge manager?
»Denne måste ha en teknisk insikt och en affärsmässig
förståelse för kunder och marknader.
För vår del är det också en förutsättning att personen
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ifråga har en internationell erfarenhet, är familjär med
Östeuropa och intresserad av olika kulturer och kulturskillnader. Han eller hon måste också vara nyfiken,
kunna ställa krav och samtidigt vara ödmjuk. Det kan
förekomma missförstånd. Vi har under åren lärt oss att
lyssna av när människor med olika bakgrund inte förstår
varandra. Vi kan rätta till och utbilda åt båda hållen i en
nearshore-process. Syftet är att kunden ska känna att de
får en kvalitativ leverans, där vi även tagit väl hand om de
mjuka faktorerna«, säger Leif Erikssona.
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»Vi vill bygga en kulturell bro
mellan Sverige och Baltikum«,
säger Leif Eriksson, VD
Baltic Quality.

Bygger broar över Östersjön
En bridge manager arbetar med »cross culturing«.
»Vi vill inte bara bygga en IT-bro, utan en kulturell
bro mellan Sverige och Baltikum. Vi skapar ett utrymme
för att förhandla och förstå. Vi tror att när man kommer
närmare varandra, så görs det bättre resultat i den professionella leveransen. Förtroende skapas genom att bygga
relationer. När vi öppnar oss och vågar berätta om oss
själva, känner sig kunderna och våra samarbetspartners
tryggare«, säger Leif Eriksson.
Nödvändigt med checklistan
För alla företag, som arbetar i en internationell miljö, är
det enligt Leif Eriksson viktigt med bridge management.
»Kulturskillnader finns även inom landet och inom
Norden. Människor med skilda bakgrunder har ofta
olika värderingar. Jag har utifrån en lång internationell
erfarenhet förstått vad värderingar betyder för människor och vilka konsekvenser missförstånd kan ge upphov
till. Därför är det värdefullt att snabbt komma igenom
checklistan. Det här arbetet måste alltid utföras – det är
inte skalbart och det går inte att rationalisera bort.«
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Allt populärare med

nearshore
I Sverige har outsourcing blivit ett vanligt alternativ till att bygga upp egen
intern kompetens i företaget. För de
företag som väljer denna väg rekommenderar forskare nearshore-lösningar
med bridge management-kompetens.
TE X T C arl Johard illustr ation ???

På den svenska IT-marknaden, som är den
största i Norden och den tredje största
i Europa, har outsourcing blivit ett vanligt
alternativ. Varje år väljer allt fler svenska
företag att outsourca på grund av brist på
inhemsk kompetens, höga interna kostnader
och behov av att fokusera på organisationernas egen kärnverksamhet. Mellan 2010
och 2011 ökade antalet outsourcande
svenska företag med 8,9 procent.
Blandade erfarenheter
Enligt den europeiska IT Outsourcing
Intelligence Report 2011, som kartlagt 479
svenska företag under perioden februari –
mars 2011, är erfarenheterna från de företag
som valt att outsourca blandade. Cirka 40
procent anser att outsourcing visserligen
sparar driftskostnader, men samtidigt ökar
de administrativa kostnaderna. Omkring
35 procent av de som outsourcat bedömer
att de haft kostnader, som är upp emot en
fjärdedel högre än förväntat.
»Orsakerna har ofta varit ett dåligt val
av tjänsteleverantör, som lett till skiftande
problem, såsom bland annat dålig kommunikation, faktiska kostnader som överstiger
avtalade kostnader, dålig projektledning,
förseningar, dålig leveranskvalitet och
resursbrist«, förklarar Grégoire Thomas,
som genomfört forskningsstudien »Outsourcing in Sweden, and how to choose
your IT outsourcing service provider« vid
Handelshögskolan i Stockholm.
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Bakgrund till outsourcing
Dennes empiriska forskning, som grundas
på intervjuer med nyckelpersoner och
beslutsfattare i svenska företag, bekräftar att företagen i Sverige främst väljer
outsourcing vid en tidpunkt då de växer
och behöver fokusera på företagets kärnkompetens.
»Viljan att koncentrera sig på kärnverksamheten och företagstillväxt och skapa
mer flexibilitet i bemanning och kapacitet
anges av dessa chefer som de främsta skälen
till outsourcing«, förklarar Grégoire Thomas.
Nearshore det populäraste alternativet
ITO Intelligence Report 2011 visar att
de flesta svenska företag föredrar och
tenderar också att outsourca inom Sverige
eller nearshore. Nearshore-lösningarna
förväntas fortsätta växa på grund av hög
kostnadseffektivitet och lägre risker jämfört med offshore. Närmare 53 procent av
de undersökta svenska företagen 2011 valde
nearshore-lösningar.
Populärast inom nearshore är de baltiska länderna, eftersom dessa länder har
hög IT-kompetens och är kulturellt och
geografiskt lättillgängliga från Sverige.
De erbjuder också lägre priser än inshorelösningar.
»Risker förknippade med nearshore
i Baltikum bedöms som mer begränsade,
bland annat eftersom företagen i denna
region verkar under EUs lagstiftning.
Dessutom är de kulturella skillnaderna
mellan Baltikum och Sverige mindre än

mellan många andra länder, eftersom dessa
länder har många års gemensamt förflutet
och delar samma värderingar«, säger
Grégoire Thomas.
Val av tjänsteleverantör
Enligt forskarrapporten är det dock viktigt
att tjänsteleverantörerna arbetar fokuserat
med så kallat bridge management för att
överbrygga eventuella kulturskillnader och
minska missförstånd. För sådana uppstår
alltid, även mellan företag i Sverige.
»Efter att ha analyserat marknaden,
insåg vi att nearshore-lösningar, som har
tillgång till så kallade bridge managers –
projektledande affärsanalytiker på båda
sidor Östersjön – tillförde oerhört mycket
mer värde till tjänsteleveransen i form av
stärkta relationer, överbryggande av kulturskillnader och minimering av eventuella
klyftor och missförstånd«, säger Grégoire
Thomas och avslutar:
»Tillgången till bridge manager möjliggör för svenska uppdragsgivare att få
tillgång till tjänster till samma risknivå och
kvalitet som från svenska inshore-leverantörer – men till ett lägre pris.«
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Ådalen

i modern tappning
Arbetarna för ett sekel sedan skulle
inte känna igen dagens ståtliga fabrik
vid Ångermanälven i Väja, som etablerades så tidigt som år 1884. Idag står
en modern massa- och kraftpappersanläggning på platsen ägd av den
internationella skogsindustrikoncernen
Mondi. Här satsas det stort på trivsel
och utveckling av personalen.
TE X T C arl Johard foto ???

Mondi Dynäs, som sedan år 2000 tillhör
affärsområdet Mondi Packaging, är idag
det enda bruket kvar i den tidigare så
skogsindustritäta regionen Ådalen, som
förr utgjorde något av hjärtat inom Sveriges
skogsindustri.
Idag är Mondi Dynäs ett integrerat bruk
med 300 anställda och en slutproduktion
av 250 000 årston säckkraft- och kraftpapper på två pappersmaskiner.
Produkter av toppkvalitet
Bortemot 80 procent av volymen går till
säckar för cementindustrin och resterande
20 procent utgörs av specialpapper för
säckindustrin för användning i speciella
applikationer för sophantering och inom
kemi och byggnadsmaterialindustrin.
»Vår styrka är våra anställda, den moderna
anläggningen och den nära tillgången till
färskt långfiber av mycket hög kvalitet.
Säckkonverterare och slutanvändare i hela
världen utnyttjar och uppskattar styrkan
och kvaliteten i de fibrer som vi använder.
Vi måste konkurrera genom att hela tiden
producera toppkvalitet«, säger Robin de
Jong, VD för Mondi Dynäs.
Världsrekord
Mondi Dynäs tillverkar papper av olika
kvaliteter. De investeringar som under åren
gjorts i bruket kombinerat med avancerad
forskning och utveckling har resulterat i

De anställda är en av Mondi Dynäs
viktigaste tillgångar.

signifikanta förbättringar i körbarhet,
tryckbarhet och styrka av Mondi Dynäs
kraftpapper.
Nyckelprodukten är Select. Den finns
också med i Guiness rekordbok, efter att
den slagit världsrekord genom att lyfta ett
lok på närmare 9,8 ton.
Kunder
Nästan allt papper som Mondi Dynäs
tillverkar transporteras till de växande
marknaderna i Asien.
Medan Europas cementsäckar har minskat ned till 20-25 kg, så har Asien fortfarande kvar cementsäckar på 40-50 kg i en
i övrigt mycket krävande och utmanande
miljö. Samtidigt är den europeiska marknaden vikande, medan tigerekonomierna
i Asien växer årligen med 4-8 procent.
»Därför har vi flyttat vårt fokus från
Europa till Asien«, säger Robin de Jong.
Mondi Packaging har en hög marknadsandel på de asiatiska marknaderna,
där Dynäs produkter tillhör portföljens
premiumkvaliteter.
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Miljö, säkerhet och anställda i fokus
De anställda är en av Mondi Dynäs
viktigaste tillgångar. Därför satsas stort på
trivsel och utveckling av personalen. Här
är miljö och säkerhet viktiga frågor både
internt och externt.
»Vi har en lojal arbetsstyrka och vi ser oss
hela tiden om efter fler talanger i Sverige.
Vi försöker skapa en bra arbetsmiljö, så
att vi kan behålla och utveckla kompetensen på fabriken«, säger Robin de Jong.
En viktig tillgång är samhörigheten
inom Mondi Group.
»Vi har stor kompetens inom koncernen
och vi kan dela information och erfarenheter för kompetensutveckling mellan
anläggningarna och bruken. Vi har ett internt nätverk med stora, starka och ledande
aktörer inom förpackningar och papper«,
säger Robert de Jong.
Stort fokus på benchmarking
Samarbete inom koncernen är också viktig
för benchmarking mellan kraftpappersbruken i Tjeckien, Bulgarien, Österrike och
Finland och även övriga systerbruk inom
koncernen.
Kapacitetsutnyttjandet i fabriken i Väja
är idag högt – 92 procent.
Stora resurser läggs också på produktutveckling centralt inom Mondi ute på
Mondi Packagings alla bruk. På Mondi
Dynäs arbetar en handfull personer heltid
med att kvalitetsutveckla befintliga och nya
produkter. Men även operatörerna och de
övriga anställda är engagerade.
»Vår ambition är att vara det bästa
kraftpappersbruket i världen«, slutar Robin
de Jong

Robin de Jong, VD Mondi Dynäs.
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»Delaktighet ökar
inte bara kompetens
och förståelse bland
de anställda, utan
också deras motivation
att optimera sin egen
prestation och utnyttja
sina kunskaper.«
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Mondi
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går sin egen väg
Kompetensutveckling spelar en mycket viktig roll för Mondi när det gäller att grundlägga gemensamma
värderingar och en egen koncernkultur. För detta har koncernen byggt upp en egen utbildningsorganisation – Mondi Academy. »Dessa investeringar ökar inte bara kompetensen och förståelsen hos
våra anställda, utan också deras motivation att optimera sina egen prestationer och också
utnyttja sina inhämtade kunskaper«, säger Birgit Hoetti, Mondi Academy Manager.
Te x t C arl Johard foto Mondi

Mondi Academy grundades för 15 år sedan.
»Bakgrunden var att vi vill ge våra
anställda en bred kunskap om vår produktportfölj. Vi hade olika produkter och vi
ville att våra anställda skulle få kännedom
om vad vi tillverkar och hur produktionen
gick till. Från början var utbildningarna i
första hand tekniskt inriktade med fokus
på bland annat marknadsutveckling och
innovation i syfte att stärka vår konkurrenskraftiga position «, förklarar Mondi
Academy manager Birgit Hoetti.
Över de 15 åren har Mondi Academy
utvecklats och allt fler utbildningar har adderats till portföljen. Idag erbjuds ett stort
antal tekniska, affärs- och managementutbildningar på olika platser runt om i Europa. Dessutom genomförs kontinuerligt
utbildningsprogram när det gäller andra
arbetsrelaterade områden på operativ nivå.
»Vi utvecklar även allt fler skräddarsydda
utbildningsprogram för olika målgrupper.
Vi vill att våra anställda ska veta så mycket
som möjligt om Mondi från olika vinklar
för att utveckla deras personliga och yrkesmässiga kompetens«, säger Birgit Hoetti.
Livslångt lärande
Utbildningen genom Mondi Academy
är en integrerad del i Mondis satsning på
Knowledge Management.
»Våra kompetensutveckling varierar
beroende på verksamhet och de årliga behovsbedömningar som görs i samband med
arbetsplatsens och individernas planer och
utvecklingsmål. Vi siktar på ett livslångt

Om Mondi

lärande och att stödja de anställdas karriärutveckling«, säger Birgit Hoetti.
Stort fokus på ledningsutveckling
Ledarskapsutveckling är idag en av hörnpelarna inom Mondi Academy för att på
koncern-och operativ nivå identifiera och
utveckla talanger inom koncernen. Här
har bland annat ett koncernövergripande
ledarutvecklingsprogram tagits fram för
första linjens chefer bestående av olika
utbildningsmoduler.
Skräddarsydda program
Dessutom genomförs skräddarsydda
ledarutvecklingsprogram även på mer lokal
nivåer.
»Vi har ett topprioriterat utbildningsprogram för chefer i första linjen, som
bland annat inkluderar ledarskapsbeteende, kommunikation och säkerhet. Detta

Mondi Group, som är en internationell förpackningskoncern, bildades 1967 som ett dotterbolag
till Anglo American Group i Sydafrika. År 2007
blev Mondi Group en fristående koncern och noterades på Londons och Johannesburgs börser.
Mondi driver idag 102 industrianläggningar
och har 25 700 anställda i 30 länder runt om
i världen. Försäljningen uppgick 2012 till 5,8
miljarder euro. Verksamheterna är framför allt
lokaliserade i Europa, Ryssland och Sydafrika.
Mondi Group är indelad i två divisioner:
Sydafrika samt Europe & International. Produktionen är integrerad med tillgång till egen
massa och skog. Mondi bedriver skogsbruk i
egna skogar motsvarande 2,4 miljoner hektar.
I Sverige har Mondi omkring 500 anställda i
Örebro, Sunne och Dynäs.

Produktion
Fiber
Packaging

Packaging
Paper

24%
Others

Consumer
Packaging

9%

31%

8%
Uncoated
Fine Paper

28%

Mondi har idag 25 700 anställda i 30 länder runt om i världen.
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MONDI ACADEMY's
Fyra prioriterade
utbildningsområden
Technical Excellence: Utbildningar, som ger
Mondis anställda en översikt av produktionsprocessen (från råmaterial till slutlig produkt
eller applikation), marknadssituation och
innovation, konkurrenterna och innovationer.
Utbildningarna omfattar Mondis samtliga
produktsegment. Här erbjuds även utbildningar i till exempel massa-och pappersteknik,
montering, svarvning, el, millwright, instrumentationer, plåtslageri, rigg-och anläggningsmaskiner samt mekanik.

I Sverige har Mondi omkring 500 anställda i Örebro, Sunne och Dynäs

program designades särskilt för skiftledare
i fabriken«, säger Birgit Hoetti
»Vi blandar helst människor från olika
anläggningar, så att de för möjlighet att
utväxla erfarenheter, skapa nätverk och
besöka andra fabriker. Allt detta adderar värde till programmen«, säger Birgit
Hoetti.
Sedan starten 2010 har mer än 400
personer deltagit i Leadership Programme
för första linjens chefer.
Sales Excellence
Ett annat nystartat utbildningsprogram är
Sales Excellence Academy.
»Det kör vi nu inom Mondi över hela
världen. Här utbildar vi våra säljpersoner
och ger dem funktionella verktyg i sitt
arbete. Utbildningen, som startade under
våren 2013 och avslutas 2014, sker på lokala
språk ute på respektive anläggningar«,
förklarar Birgit Hoetti.
Mätningar och uppföljningar
Under de senaste 15 åren har 4 000 personer
genomgått Mondi Academys utbildningar
och under 2012 deltog 600.
För att säkerställa kvaliteten och tillämpligheten reviderar Mondi Academy varje
utbildning. Mondi genomför dessutom
sedan lång tid tillbaka så kallade PDRs–
Performance & Development Reviews –
med sina anställda.
»I våra PDR-genomgångar granskar vi nuvarande prestationer, analyserar vad som kan
26

ändras och göras bättre och fastställer nya
lämpliga mål«, säger Birgit Hoetti.
The Mondi Way
Mondi Academy spelar en viktig
roll för Mondi, för grundläggande av
gemensamma värderingar och för införlivandet av en egen koncernkultur – The
Mondi Way.
»Dessa utbildningar är definitivt något som är uppskattat bland personalen.
Under de senaste åren har vi vidareutvecklat Mondis företagskultur genom
vårt initiativ Inspire, som lyfter våra
kärnvärden. Vi förväntar oss att våra
anställda ska vara dynamiska, entrepreneriella, ansvarstagande, transparanta,
respektfulla och dedikerade«, förklarar
Niki Fraiss, Communication Manager
för Mondi Group.
Delaktighet ökar inte bara kompetens
och förståelse bland de anställda, utan
också deras motivation att optimera
sin egen prestation och utnyttja sina
kunskaper. För partners och kunder ger
det dessutom ett utmärkt tillfälle att lära
sig mer om vår kärnkompetens.
»Vi tillåter våra kunder, leverantörer
och externa partners att delta i våra program. Och det gör de ofta. Vi investerar
i utbildning och utveckling av våra anställda och leverantörer, inte bara så att
de säkert och produktivt kan utföra sina
jobb, men också så att de kan förverkliga
sin potential«, avslutar Birgit Hoetti.

Business Excellence: Utbildning, som
erbjuder anställda verktyg för att förbättra
sin affärsmässiga kompetens. Här ingår
även utbildningar i affärsengelska.
Personal Excellence: Ett brett utbud av
utbildningar för utveckling av mer mjuka
och personliga färdigheter, som förhandlingsteknik, presentationer, konflikthantering
och kommunikation.
Leadership Excellence: Syftar till att
utveckla chefernas ledarskap genom att
erbjuda enkla och användarvänliga verktyg
och tekniker och ge djupa insikter i ledarstilar
med starkt fokus på återkoppling. Se övrigt
huvudartikel.
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SSG NEWS

Ny version av SSG
Brandskyddsbevis

Foto camill a abrahamsson

SSG Brandskyddsbevis, som är en webbaserad, interaktiv brandskyddsutbildning
för industrins anställda, finns nu i en ny
mer internationellt anpassad version.
Syftet med utbildningen är att ge alla
anställda förståelse för hur bränder uppstår
och förebyggs. Den finns för närvarande
anpassad dels för skogsindustrin och dels
för verkstadsindustrin.
Detta har även möjliggjort en översättning av SSG Brandskyddsbevis Verkstadsindustri, som nu finns tillgänglig även på
engelska, något som våra kunder i den
branschen efterfrågat.

Succén fortsätter
för SSG Entre
Den interaktiva säkerhetsutbildningen SSG Entre, som lanserades så sent som för
drygt fem år sedan, tar nu industri-Sverige med storm. Hittills har 140 industrienheter
anslutit sig till industrisamarbetet, samtidigt som drygt 130 000 entreprenörer genomgått utbildningen och fått ett Entre-pass.
»Vi märker ett stort och växande intresse från hela den svenska tillverkande industrin.
Framgångarna för SSG Entre visar på ett stort uppdämt behov, liksom att såväl enskilda
industrienheter som entreprenörer har haft mycket att tjäna på detta industri- samarbete. Under 2013 fortsätter vi finslipa och att utveckla Entre-konceptet med flera
kvalitetshöjande åtgärder«, säger Jakob Sandwall, chef för SSGs affärsområde Hälsa
Säkerhet Miljö.

Nya utbildningar

Positiva erfarenheter av utbildning
på distans
SSG kan erbjuda distansutbildningar för
kunder med anställda och verksamheter
över hela landet. De försök som hittills
genomförts har fått positiva omdömen
av deltagarna, som anser att de aktuella
utbildningarna var bra genomförda, att de
var intressanta och hölls på en bra nivå.

> Besök www.ssg.se för mer om våra utbildningar

Ex-tillämpning i praktiken

Grundläggande elsäkerhet för alla

Säkra stopp – bryt & lås

SSGs nya utbildning »Ex-tillämpning i praktiken«
har en praktisk inriktning på underhållsarbete
inom industrin.
Utbildningen är framtagen utifrån ATEX-direktivet
och baseras på SSG 4102 »Ex-tillämpning«. SSG 4102
sammanfattar bestämmelser, lagar, föreskrifter och
tekniska regler för Ex-tillämpning avseende elektriska
och mekaniska installationer. Kursdeltagarna ska få
kännedom om ATEX-direktivet och utbildningen går
igenom ansvarsfrågor, risker, vanliga elfel och riskabla
zoner i en anläggning.

SSG Arbetsmiljö El är en webbaserad utbildning med
fokus på elsäkerhet och risker med el. Utbildningen är
webbaserad och målgruppen är alla anställda inom
industrin.
Det är vanligt att olyckor med el beror på felaktig
hantering av elutrustningar och felaktigt beteende i
miljöer som innebär elfara. Enligt svensk arbetsmiljölag och ellagstiftning ska all personal som arbetar
i industri- eller annan verksamhet ha nödvändiga
kunskaper om faror med el, för att kunna förebygga
tillbud och elolyckor.

SSG kan nu erbjuda en lärarledd utbildning i Säkra
stopp baserad på SSG 2220.
I samband med underhållsarbete ställs ofta hela
eller delar av produktionen av för att kunna utföra
arbete inne i arbetsutrustningars och maskiners
riskområden. Tyvärr har olyckor inträffat på grund av
att någon återstartat processen medan arbete pågått
i en annan del.
För att alla ska arbete på samma sätt och följa
rutinerna på rätt sätt är det viktigt att personal och
entreprenörer får utbildning i säkra stopp –bryt & lås.
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SSG
Academy
SSG är med sitt breda nätverk ett kunskapscenter, som genom erfarenhetsutbyte, informationsutbyte, rådgivning
och kompetensutveckling hjälper hela
industrin till ökad kunskap och insikt
i syfte att bli effektivare och säkrare
inom omr ådet asset management,
innefattande industrins såväl fysiska
som intellektuella kapital.
TE X T C arl Johard foto Kris tofer Lönnå

SSGs har samlat sin betydande utbildningsverksamhet inom verksamhetsområdet SSG Academy, som idag erbjuder allt
från utarbetning av kravspecifikationer till
att genomföra utbildningar och konferenser.
Utbildningar finns både som webbaserade och lärarledda inom områdena teknik,
underhåll, inköp, hälsa, miljö och säkerhet.
De webbaserade utbildningarna kan
genomföras var som helst på egen tid
förutsatt att deltagaren har en dator med
internetuppkoppling. De lärarledda utbildningarna genomförs på olika orter runt om
i Sverige och varierar i längd. Målsättningen är att dessa utbildningar ska anpassas
särskilt till kundens behov och med stor
flexibilitet när det gäller innehåll, genomförande och företagsanpassningar.
Olika målgrupper
Utbildningarna är baserade på SSGs
unika kommittéverksamhet, där över
500 tekniska experter är delaktiga i olika
arbetsgrupper för att öka de medverkande
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Hämta hem SSG Academy Utbildningskatalog.
Läs mer på www.ssg.se och hömta hem den digitala
utgåvan av SSG Academy Utbildningskatalog.

kundföretagens säkerhet, effektivitet och
konkurrenskraft. Styrkan ligger i SSGs
nätverk.
Detta – att konkurrerande företag samarbetar inom teknik, inköp, säkerhet och
utbildning för att få fram säkrare och effektivare processer – är ett unikt arbetssätt
inom internationell processindustri.
Stark dokumentation
De framtagna utbildningarna används av
flera industriella yrkesgrupper, bland annat inom konstruktion, teknik, underhåll,
inköp, förråd, hälsa, säkerhet och miljö.
SSG har en stark dokumentation, som
utgår från standarder, myndighetskrav, författningar och föreskrifter och inte minst
industrins egna erfarenheter. SSG hjälper
även till i arbetet med att inventera vilka
personer och arbetsuppgifter inom företaget,
som ska omfattas av en anpassad utbildning,
samt i arbetet med att skapa kravspecifikationer och lokala instruktioner.
Enkelt förfarande
Utbildningarna finns att tillgå på flera
språk och kontinuerligt äger en internationell anpassning och språkhantering av
dessa rum.
Tack vare att utbildningarna är webbaserade och alltid online, behöver du inte
investera i dyra programvaror eller servrar.
Alla utbildningar och tjänster driftas av
SSG och finns tillgängliga dygnet runt,
var du än befinner dig. Allt du behöver är
en internetuppkoppling och en dator med
en webbläsare.

OLIKA UTBILDNINGSFORMER
Företagsintern utbildning
Här bestämmer du som kund själv utbildningens plats och tid. Den företagsinterna
utbildningen vänder sig bara till de anställda
i just ditt företag.
Företagsanpassad utbildning
Den företagsanpassade utbildningen anpassas
helt efter företagets önskemål. Utbildningen
skapas unikt för företaget och utbildningstillfället med stöd av SSGs nätverks djupa och
breda kunskaper och erfarenheter.
Öppen kurs
I SSGs öppna kurser träffar du kollegor i
branschen, som du kan utbyta erfarenheter
med. Här kan du själv välja vilken av våra
utbildningsorter som bäst passar dig. Kurserna
anordnas vid olika tillfällen, vilket ökar valmöjligheten för deltagarna.
Interaktivt lärande/e-learning
I den interaktiv utbildningen sker all inlärning
via webben. Den stora fördlen här är att du
självb kan välja den palts och den tid som
tid som passar just dig bäst.

SSGs egna LMS (Learning Management System)
gör det möjligt för alla kursdeltagare att själva
bevaka hur långt de har kommit och hur de
ligger till i sina utbildningar.
Blended learning
Blended learning innebär att vi utifrån kundernas mål och behov använder oss av flera olika
typer av utbildningsformer för att nå bästa
resultat. Det kan handla om att varva interaktiv
inlärning med lärarledda genomgångar och
filmvisningar, erfarenhetsutbyte mellan
eleverna och praktiskt arbete i den aktuella
industrimiljön.
I andra fall kan det också krävas att en lärarledd kurs kräver förkunskaper, som eleverna kan
hämta in interaktivt.
Lärarledd e-learning
I lärarledd e-learning är en interaktiv distansundervisningen i grupp, som leds av en lärare.
Denna undervisningsform ger dig som deltagare
möjlighet att vara med i diskussioner och samtala med läraren och elever.
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Profilen

NU STARTAR
BILLERUD KORSNÄS
RESAN FRAMÅT I
VÄRDEKEDJAN
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»Vi vill hjälpa tillverkare och varumärkesägare att utveckla förpackningslösningar, som är starkare, attraktivare,
mer kostnadseffektiva och skonsammare mot miljön. Därmed säkrar vi även
vår position som den naturliga samarbetspartnern för smartare förpackningar«, förklarar Billerud Korsnäs BD
Per Lindberg i denna intervju.
Med de senaste årens förvärv från
UPM och av Korsnäs har nya Billerud
Korsnäs blivit en världsledande leverantör av starkt, nyfiberbaserat förpackningsmaterial. Hur ser denna marknad
egentligen ut och var befinner ni er där?
TE X T C arl Johard FOTO BillerudKorsnäs

»Vi har sagt att BillerudKorsnäs ska
leda utvecklingen inom nyfiberbaserade
förpackningsmaterial med det övergripande målet att generera lönsam tillväxt.
Vår marknad består idag till till 75 procent
konsumentprodukter, varav 58 procent
används för mat och dryck. Stora delar av
marknaden för konsumentkartong är tämligen stabil till skillnad från marknaden för
industrikartong som är mer cyklisk och det
var ett av motiven till att vi gjorde förvärven i Finland och i Korsnäs. Vi ville ha fler
konsumentprodukter att vila på. Det finns
som vi bedömer det en större möjlighet att
konsolidera på konsumentsidan.
För att minsak den cykliska påverkan
kommer vi fortsätta arbeta för att ytterligare öka exponeringen mot konsumentprodukter. För att ta del av en generellt högre
tillväxt ska vi dessutom göra satsningar på
marknader utanför Europa.«
Vilka positioner har ni på världsmarknaden?
»Vi har världsledande positioner inom flera
segment. Vi är nummer ett inom kraftpapper och vitt säckpapper i Europa och
utanför den integrerade marknaden även
globalt. Mondi och Segesa är är större än
oss, men de är integrerade producenter.
Inom vätskekartong är vi tvåa globalt och
tvåa i Europa inom konsumentkartong.
Och inom containerboard är vi nummer ett
på fluting och nummer ett på liner i Europa och vår ambition här är att bli erkänd
som den mest framstående leverantören
även globalt sett.«
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Hur viktig är i detta sammanhang tillgång
till egna skogar och fiberråvara? Hur mycket
massa köper ni in externt?
»På massa är vi 100 procent självförsörjande – och lite till. Vi är väl balanserade,
möjligtvis något långa på massasidan
i Finland.
Någon egen skog har vi inte. Vi äger
indirekt fem procent av aktierna i Bergvik
Skog. För vår del är det inte heller aktuellt
att integrera bakåt – åtminstone inte på
kort eller medellång sikt. Volymerna kommer
ändå att finnas tillgängliga på marknaden
oavsett vem som äger skogen. För vår del
kan vi inte motivera att köpa skog, det är
en för dyr investering med alldeles för låg
avkastning.«
Ni talar om att nya Billerud Korsnäs kan erbjuda sina kunder smarta lösningar och ett
globalt nätverk. Kan du utveckla det? Hur
ser Billerud Korsnäs globala nätverk ut?
»Vår ambition är erbjuda våra kunder hela
förpackningslösningar och bli en naturlig partner för smartare förpackningar.
För detta behöver bygga ett nätverk av
kompetens. Det gör vi genom ett utökat
samarbete med konverterare, förpackningstillverkare och varumärkesägare, men också
maskinleverantörer. Här ingår givetvis
också våra kunder – vi samarbetar redan
idag med mer än 1500 kunder i över 100
länder.«
Det är också en väg att stärka kundernas
varumärken?
»Ja, det är en möjlighet för oss att jobba lite
mindre konventionellt. Traditionella materialleverantörer fokuserar bara på leverans
av material. Vi vill erbjuda hela lösningar.
Målsättningen med det nätverk vi nu bygger
upp är att skapa lösningar.«
Det är ett modernt sett att se på värdeerbjudandet. Innebär det att du också betraktar
Billerud Korsnäs som en framtida tjänsteleverantör?
»Ja, absolut. Det är en del av de områden
vi är inne i och affärsutvecklingsmöjligheterna här är väldigt stora. Vi vill
hjälpa tillverkare och varumärkesägare att
utveckla förpackningslösningar, som är
starkare, attraktivare, mer kostnadseffektiva
och skonsammare mot miljön. Syftet är
att skapa värden som stärker våra kunders
varumärken och konkurrenskraft. Där-

PER LINDBERG
Aktuell VD Stora Enso Sverige AB samt
globalt ansvarig för Stora Ensos
affärsområde Renewable Packaging
Ålder 51 år
Bor Stockholm
Familj Två vuxna barn
Intressen Historia, ishockey,
motorbåtar och jakt

med säkrar vi även vår position som den
naturliga samarbetspartnern för smartare
förpackningar.
Låt mig ta ett exempel. Traditionellt sett
har vi jobbat med fluting. Vår bedömning
är att den är bäst på marknaden – inte
minst för paketering av frukt och grönt i
fuktiga miljöer. Traditionella leverantörer
säljer bara förpackningen. Men vi vill utifrån design och material bygga en helhetslösning för frukt och grönt i form av en
lättare och starkare låda och som eliminerar problem i leveranskedjan. För att åstadkomma detta har vi vårt nätverk. Sensorer
kan vara en del av förpackningslösningen
för att hålla reda på temperaturer, fukt,
g-krafter och olika gaser i transporten.
Så att när den kommer fram till butik vet
mottagarna hur färsk frukten är och under
vilka förhållanden som den transporterats.
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Vätskekartong är en sådan nisch?
»Ja, definitivt. Här lever vi i en symbios
med våra kunder. Det är en svår marknad
med ett begränsat antal kunder, men när
man väl är inne i den är det också svårt för
andra att komma in.«

»Vårt mål är att bli världsledande inom våra uttalade nischer och vi ska vara erkända som den som totalt sett
levererar de bästa lösningarna« , säger Billerud Korsnäs VD Per Lindberg.

Det kan i sin tur vara bra data att ha för
grossister och butiker när de ska köra ut till
lager. Då kan de integrera informationen
på ett annat sätt. Då levererar vi något helt
annat än material på rullar. Då skapar vi
förädlingsvärde och ger kunderna en bättre
möjlighet att styra sin verksamhet.
Tack vare kombinationen av tre
unika hörnstenar – förpackningsmaterial i
världsklass, ett komplett utbud av solution
services och ett globalt nätverk av partners
blir allt vi gör i slutänden en förpackningslösning.«
Hur långt fram i tiden ligger detta?
»Nu jobbar vi exempelvis med lådorna och
vi jobbar med att säkra lådornas integritet
och påverkan på transporterna. Tekniken
finns framme, men den stora utmaningen
handlar om att integrera.«
Billerud och Korsnäs har tagit med sina
respektive forskningsresurser in i det
gemensamma boet?
»Vi har redan viktiga forskningsresurser inom organisationen. Vi har slagit
ihop de olika forskningsenheterna till en
enda gemensam forskningsresurs. En del
utvecklingsansvar i form av produktvård
ligger kvar ute på bruken, affärsutvecklingen har fokuserats till affärsenheterna
medan den mer traditionella forskningen
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och utvecklingen har placerats under
huvudkontorets ansvar.«
Kommer ni även att satsa mer i kronor
räknat på R&D&I framöver?
»Ja, det kommer vi att göra. Dessa
insatser kommer att vara viktiga för att vi
ska kunna nå våra mål framöver.«
Er satsning på högkvalitativa nischprodukter – vad innebär det?
»Inom kartong är den stora volymen på
förpackningsmarknaden idag returfiberbaserad. Detta har blivit en råvara
och där vill vi inte vara. Vi vill vara i
områden där färskfiber kan göra skillnad,
där styrkan och tryckbarheten kommer
till sin fördel. De segment vi är inne i är
relativt små i den globala konsumtionen.
Där vill vi vara även framöver. Vi tänker
inte ge oss in i stora segment bara för
att det finns stora volymer. Vi tittar på
nischmarknader, därför att där kan vi
göra skillnad och få bra betalt för våra
produkter.
Vårt mål är att ska skapa mervärde för
kunderna. Genom att specialisera oss på
kundernas och slutanvändarnas specifika
behov inom utvalda nischsegment kan vi
ständigt medverka till bättre affärer för
kunderna.«

Hur ska tillväxten ske inom det ni kallar för
konsumentnära segment?
»Inom konsumentsegmenten finns en
bättre möjlighet att differentiera, men
också en ökad stabilitet över tiden. Här tror
att vi kan växa inom vissa av våra befintliga
segment.«
Ska det ske organiskt?
»Visionen och målet är att bli större.
Frågan är sedan när detta ska ske, hur stora
vi kan bli och hur mycket värde vi kan
skapa. Jag tror att vi mycket väl kan växa
organiskt, men det blir troligen en kombination med förvärv. Men då befinner vi oss
ett antal år framåt i tiden.«
Med tanke på ert fokus på nyfiber innebär
detta att produktionen även fortsättningsvis kommer att vara förlagd till norra hemisfären, där det finns tillgång till långfibrig
massa?
»Även om det finns långfibrig massa att
tillgå även i exempelvis Latinamerika, så är
det nog så. Den norra hemisfären är mer
naturlig för oss.«
Ni talar om ökat fokus på processeffektivitet? Vad görs där?
»Vi har sagt att vi ska uppnå en processeffektivitet i världsklass genom en
systematisk och kvalitativ förbättring av
process- och kostnadseffektiviteten i vår
produktion, försäljning och administration.
Vi hoppas därigenom kunna säkerställa en
långsiktig konkurrenskraft och generera
starka kassaflöden som kan användas för
lönsam tillväxt.
Som det nu är, så sker effektivitetsarbetet
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Gävle
Frövi
Gruvön

inom ramen för integrationen – tidigare
med de finska bruken och nu med Korsnäs.
Här räknar vi att spara 330 Mkr genom att
göra alla indirekta funktioner, som HR,
ekonomi, inköp och IT, gemensamma.
Sedan kommer vi inte att lägga ner vapnen
när det gäller produktionseffektiviseringen.
Det arbetet kommer vi att starta så småningom också.«
Ingår här även det arbete som Billerud och
Korsnäs var för sig lagt ned på SSG produktdatabas?
»Ja och detta kommer definitivt att omfatta
hela koncernen.«
Hur viktigt är samarbetet inom SSG?
»Det är viktigt att ha en gemensam bas
att utgå från för en ökad effektivitet i
processen, inte minst när det gäller inköp
och lagerhållning. Här har vi mycket att
göra och den basen med tillgång till SSG
Produktdatabas och SSG Standarder måste
vi ha i det nya bolaget när vi nu slår ihop
Billerud och Korsnäs.«
Vilka satsningar gör ni inom Billerud Korsnäs när det gäller Knowledge Management
– kompetensutveckling och kompetensförsörjning?
»Vi har vår ledarskapsutveckling och vår
kompetensprofilering som alla andra. Det
vi nu närmast gör är att planera för vad
som krävs av oss tekniskt och kompetensmässigt för att bli så innovativa, som vi vill
vara. Det är ett explicit arbete för att ta
reda på vilka kompetenser vi behöver för
att vra ledande om 3-5 år. Det arbetet pågår
just nu och vi får se var det leder.«
Finns den kompetensen att tillgå i Sverige?
»Ja, jag tror att kompetensen i hög utsträckning finns här i Sverige, i synnerhet
när det gäller den tekniska kompetensen.
När det gäller förståelsen för olika marknader måste den vara lokal.«

Beetham

Jakobstad

Teväsaari

Skärblacka

Åtta bruk i tre länder
Den 29 november 2012 gick Billerud samman
med Korsnäs. Det nya företaget, Billerud Korsnäs, är en ledande aktör inom nyfiberbaserade
förpackningsmaterial och förpackningslösningar med en årsomsättning om cirka SEK 20
miljarder.
BillerudKorsnäs förvärvade under 2012 två
förpackningspappersmaskiner i Finland från
UPM-Kymmene. Billerud Korsnäs har nu börjat

Hur ser du på ägandet i SSG?
»Den förhandlingen och diskussionen är
klar nu och vi kommer att fortsätta äga
två sjundedelar i SSG. SSG går ju bra och
detta engagemang tycker vi är viktigt och
roligt.«
Sker en utveckling inom Billerud Korsnäs
produktionsenheter till en mer flexibel
produktion?
»Vi har sjutton maskiner i systemet och då
gäller det att skapa effektivitet snarare än
flexibilitet. Just nu är fokus på effektivitet
genom en omfördelning av produkter, så
att vi kan göra längre körningar på varje
maskin.«
Har ni ambition att utveckla massabruken
till bioraffinaderier?
»Vi driver bland annat ett spännande
projekt, som vi kallar för Pyrogrot, där vi
ska tillverka grön pyrolysolja av skogsrester som grenar, toppar och stubbar. För
detta har vi nyligen fått ett anslag på 31,4
miljoner euro från Eus NER 300-program.

realisera synergierna från båda affärerna, UPMförvärvet samt samgåendet mellan Billerud och
Korsnäs. Koncernen räknar med att kunna nå cirka
330 miljoner kronor i årliga besparingar.
Billerud Kornsäs driver idag åtta bruk i tre länder:
Beetham i England, Jakobstad och Teväsaari i
Finland samt Frövi/Rockhammar, Gruvön, Gävle,
Karlsborg och Skärblacka i Sverige.

Målet är att bygga en fullskaleanläggning
vid Skärblacka och den gröna olja som
produceras är tänkt att ersätta fossil olja i
oljekraftverk. I nästa fas, på några års sikt,
skulle pyrolysoljan eventuellt även kunna
användas som fordonsbränsle. Vi är mycket
glada över EUs positiva bedömning av
denna framtidssatsning och vi fortsätter nu
projekteringen.«
Hur ser er kompass ut? Vilka är Billerud Korsnäs vision och mål? Hur ser BK ut om tio år?
Ett av målen var att bli världsbäst år 2020 –
vad kommer att krävas för att nå dit?
»Vårt mål är att bli världsledande inom
våra uttalade nischer och vi ska vara erkända som den som totalt sett levererar de
bästa lösningarna.«
Det är ett tufft mål. Ni har ju rätt ambitiösa
konkurrenter?
»Ja, det är ingen lätt bransch. Vi inbillar
oss inte det och vi inbillar oss heller inte att
det ska ske 2013 utan om ett visst antal år.«
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Kompetenshöjning
i fokus näR
Kinas företag
ska bli effektivare
Produktivitetsgapet mellan bra och dåligt skötta företag i Kina är mycket stort.
Efter 30 år av exportledd tillväxt inser Kinas ledare att de måste skapa en ny
tillväxtmodell för hållbar utveckling, eftersom tillväxten sannolikt kommer att
ligga på en betydligt lägre nivå de kommande åren. Det innebär en kompetenshöjning och en radikal förnyelse av den inhemska industrin. Nu uppmanar regeringen
företagen att bli mer effektiva och konkurrenskraftiga.
TE X T Jan Hökerberg

I 30 år har Kinas ekonomi vuxit med i
genomsnitt nära 10 procent per år, vilket
är något av ett mirakel. Det har skett tack
vare ständigt växande exportintäkter och
ett stort inflöde av utländska investeringar. Kina är redan världens näst största
ekonomi ( Japan passerades 2010) och
förväntas gå förbi USA inom några år och
bli störst i världen.
Men den konstant höga tillväxten har
också haft sitt pris i form av stora obalanser
i ekonomin. I samband med den nationella
folkkongressen i mars 2007 varnade dåvarande premiärminister Wen Jiabao: »Det
största problemet med Kinas ekonomi är
att tillväxten är instabil, obalanserad, inte
samordnad och inte hållbar.«
När den globala finanskrisen slog
till med full kraft fjärde kvartalet 2008
lanserade Kina ett gigantiskt stimulanspaket värt fyra biljoner yuan (586 miljarder
USA-dollar) med jättelika satsningar på
infrastrukturutbyggnad och för att öka den
inhemska konsumtionen.
De kinesiska ledarna anser att landet
behöver en starkare hemmamarknad.
Det innebär att lönerna måste öka så att
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kineserna själva har råd att konsumera mer.
Det är också nödvändigt för att minska
klyftorna och de sociala spänningar de
skapar. Målet för den kinesiska ledningen
är att skapa »ett harmoniskt samhälle«.
Inte längre en lågkostnadstillverkare
Kina kallades länge för »världens fabrik«.
Inom bara ett par decennier hade man skapat mer än 120 miljoner nya jobb och lyft
400 miljoner människor från ren fattigdom
till ett drägligt liv. Det är något helt unikt
och saknar motstycke i världshistorien.
Även företagen växte sig snabbt större.
Kina, inklusive Hongkong, hade 2012 hela
73 företag på den amerikanska affärstidningen Fortunes lista över världens 500
största företag. Tio år tidigare innehöll
samma lista endast elva kinesiska företag
bland de 500.
Av de 73 företagen placerar sig de
statliga energijättarna Sinopec, China National Petroleum Corporation (PetroChina) och State Grid på femte, sjätte och
sjunde plats. Huvuddelen av de kinesiska
företagen på listan är statsägda råvaru- och
infrastrukturföretag, banker och försäk-

ringsbolag samt företag inom telekommunikation och bilindustri.
Sedan fem, sex år tillbaka försöker Kina
styra utvecklingen bort från beroendet
av att vara en lågkostnadstillverkare för
utländska företag till att öka konkurrenskraften och den tekniska nivån hos de
inhemska företagen.
Löneutvecklingen i landet har medfört
att en del företag nu lämnat Kina för att i
stället etablera sig i länder som Vietnam
och Bangladesh där lönerna är lägre.
Men om Kina ska kunna börja tillverka
mer avancerade produkter – och i förlängningen även direkt kunna konkurrera
med företag från de utvecklade länderna –
ställs också krav på en omvandling av den
inhemska industrin. Och den utvecklingen
är bara i sin linda.
»Kinas produktivitet har ökat kraftigt
under det senaste decenniet, men ligger
fortfarande långt efter de utvecklade länderna. Efter 30 år av ekonomiska reformer
är Kinas produktivitet forfarande lägre
än i länder som Thailand, Colombia och
Marocko«, säger konsultföretaget Ernst &
Young i en rapport.
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Femårsplanen manar till högre effektivitet
Kinas tolfte femårsplan, som sträcker
sig från 2011 till 2015, har ett fokus på att
öka den inhemska konsumtionen och att
utveckla de egna företagens effektivitet.
Sju branscher har valts ut som strategiska. Dessa är bioteknik, förnybar energi
(inklusive kärnkraft), avancerad tillverkningsindustri, miljöskydd och energieffektivisering, miljöfordon, avancerad materialteknik samt IT. Dessa branschers del av
landets bruttonationalprodukt (BNP) ska,
enligt femårsplanen, öka från 3 procent
2010 till 8 procent 2015 och 15 procent 2020
genom politiska styrmedel, subventioner
och skattelättnader.
Dessa sju branscher kommer att få en
större del av forsknings- och utvecklingskakan för att uppgradera sin teknologiska
utveckling och ta sig uppåt i värdekedjan.

Företag inom dessa branscher kommer
troligen också att uppmuntras att göra
företagsköp både i Kina, för att öka konsolideringen och utomlands, då det ingår i
regeringens policy att företagen ska ut på
den globala marknaden.
Staten kommer att sätta ett högre tryck
på företagen för att öka deras produktivitet.
Företag som inte levererar kommer att
bestraffas.
Ny tillväxtmodell nödvändig
Efter 30 år av exportledd tillväxt inser
Kinas ledare att de måste skapa en ny tillväxtmodell för hållbar utveckling, eftersom
tillväxten sannolikt kommer att ligga på
en betydligt lägre nivå de kommande åren.
Det innebär en radikal förnyelse av den
inhemska industrin.
Landet har flera strukturella problem
att brottas med, som t ex en framtida
brist på arbetskraft på grund en åldrande
befolkning och låga födelsetal, en omfattande miljöförstörelse trots ambitiösa
politiska mål, överkapacitet hos tillverkningsindustrin i många branscher, ökade
inkomstklyftor, överhettning på fastighetsmarknaden och större spänningar mellan
landsbygd och städer på grund av den
kraftiga urbaniseringen.
Sedan 2008 pågår ett program för att

stimulera inhemsk innovation i tio kinesiska branscher: fordon, stål, textil, varv,
maskinutrustning, elektronik, lätt industri,
petrokemi, metall och logistik.
Tanken är att öka andelen forskning och
utveckling hos företag i dess branscher och
därigenom göra dem mer globalt konkurrenskraftiga.
Kina försöker också länka samman
forskningsinstitut och innovativa företag
genom att skapa olika kluster. Exempelvis
försöker man bygga upp ett slags »Silicon
Valley« i Zhongguancun, ett universitetsdistrikt i Pekings utkanter.
Produktivitetsgapet mellan de bra och
dåligt skötta företagen i Kina är dock
fortfarande mycket stort.
Men Kina har en lång tradition av använda sig av regeringsdirektiv för att styra
den industriella utvecklingen dit man vill
ha den. Det såg man bland annat under de
Olympiska spelen i Peking när mängder
av miljöförstörande verksamheter antingen
lades ner eller flyttades för att luften skulle
bli renare.
Det är dock en sak att stänga en smutsig
kolgruva och en helt annan att konsolidera
en helt bransch. Kina har länge försökt
konsolidera sin bilindustri för att minska
antalet biltillverkare från ett 80-tal till ett
dussin, dock utan att lyckas.

Foto ???

Sneglar på Japan och Sydkorea
Sedan en tid tillbaka har
de kinesiska ledarna haft
som mål att skapa inhemska
nationella mästarföretag i olika
branscher. Kina har cirka 110 000
statligt ägda företag varav drygt 120
anses som centrala och lyder direkt under
centralregeringen. Det finns ett uttalat mål
hos regeringen att genom sammanslagningar och uppköp kraftigt minska dessa
till en mindre grupp stora konglomerat.
Man har sneglat på modellerna som använts i grannländerna Japan och Sydkorea.
Men Kina har inte riktigt några Toyota
eller Hyundai som genom innovation
kunnat driva utvecklingen i nära samarbete med sina underleverantörer. I Kina
är det inte de stora statsägda företagen
som leder den tekniska utvecklingen, utan
innovationskraften finns främst i mindre
privatägda företag.
Kina står vid ett betydelsefullt vägskäl
efter årtionden med imponerande utveckling, anser Christer Ljungwall, chef för
den svenska myndigheten Tillväxtanalys’
kontor i Peking.
»Det går inte längre med genvägar och
tillfälliga lösningar. Ett stort antal reformer
har länge skjutits upp, men nu måste de
genomföras, helst på en och samma gång,«
förklarade Christer Ljungwall efter han
tillträdde sin post i Peking sommaren 2012.
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Produktivitetsgapet mellan de bra och dåligt skötta företagen i Kina är fortfarande mycket stort.
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Född ur Askan:

Fågel Phoenix
Gripen är historia. De nya ägarna jobbar nu intensivt med att skapa ett helt nytt bolag
ur Saab Automobils tidigare konkursbo. Stort fokus läggs på strategiska samarbeten,
viktiga rekryteringar, grundläggande värderingar och Knowledge Management.
te x t Jan Hökerberg te x t Saab Automobile
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Det har nu gått nio månader sedan det
då nybildade bolaget National Electrical
Vehicle Sweden (Nevs) slöt avtal om att
överta Saab Automobils konkursbo. Det
Nevs fick var en produktionsanläggning i
världsklass med tillhörande fastigheter och
verktyg samt IP-rättigheterna till Saabs
modell 9:3 och den så kallade Phoenixplattformen, som Saab Automobil tidigare
hade utvecklat tillsammans med GM. Nevs
träffade också ett licensavtal med Saab AB
om rätten att få använda namnet Saab som
varumärke på framtidens bilar.
Resan därefter har varit hektisk, men
mycket lite har synts om bolaget i media.
»Ett varumärke är ett löfteserbjudande
och vi äger ett varumärke som givetvis har
påverkats av konkursen. Eftersom Saab
tidigare har brutit mot många löften gör vi
nu inga uttalanden eller åtaganden förrän
vi är säkra på att uppfylla dem. Det är ett
sätt för oss att återskapa förtroendet för
Saab som varumärke. Vi fokuserar nu på
att implementera affärsplanen«, förklarar
Mattias Bergman, vice VD för NEVS.
Den första elbilen på gång
Målet är fortfarande att under det första
halvåret 2014 lansera Saabs första elbil, som
bygger på Saab 9-3-teknologier och en
nyutvecklad elektrisk drivlina.
»Utvecklingsarbetet av vår första elbil
har pågått en längre tid i Kina och Japan
och efter övertagandet även i Trollhättan.
Vi förbereder lansering av 9:3 både med en
eldrivlinja och en konventionell drivlina«,
säger Mattias Bergman och fortsätter:
»Vi kallar inte den nya modellen för 9:3,
utan för EC1. Det är en ny Saab, som visserligen är baserad på plattformen 9:3, men
med en eldrivlina utifrån en ny egenutvecklad EV(Electrical Vehicle)-teknologi.
Den kommer också att finnas tillgänglig
med en konventionell drivlina. Såväl
interiört, som exteriört och teknologiskt,
blir det ett rejält ansiktslyft«, säger Mattias
Bergman.

I början på nästa år påbörjas också arbetet med
nästa bilgeneration, som kommer att bygga på
Phoenix-plattformen. På bilden till vänster syns en
vision av Phoneisxplattformen som gamla Saab
Automobil utvecklade med GM.

Nästa generation elbilar
I början på nästa år påbörjas också arbetet
med nästa bilgeneration, som kommer att
bygga på Phoenix-plattformen. Saab är här
via sitt systerbolag i Kina – Beijing National Battery Technology – och med hjälp av
japanska ingenjörer och japansk teknologi
på väg att utveckla en helt ny batterigeneration, som är mindre och har en väsentligt
förbättrad prestanda och livslängd.
Eftersom batterierna är tunga, arbetar
Saab också en hel del med att utveckla nya
lättviktiga kompositmaterial i grafen och
carbo nanofiber.
»Vi ska reducera bilens vikt med 50
procent och ändå behålla kvalitet och
säkerhet«, säger Mattias Bergman.
Visionen är att göra Nevs till en globalt
ledande tillverkare av elbilar. Det ska ske
genom att kombinera svensk kompetens
inom kvalitet och säkerhet med svensk,
kinesisk och japansk teknologi, liksom
med djup kunskap om världens största
bilmarknad Kina. År 2020 beräknas antalet
bilar i Kina uppgå till 200 miljoner, varav
20 miljoner förväntas vara elbilar.
Fabrik i Kina
Nevs första delmål är att nå full kapacitet,
det vill säga en årsproduktion på närmare
200 000 bilar vid anläggningen i Trollhättan.
Därutöver har företaget tecknat avtal
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med Qingdao i Shandong-provinsen
i Kina om ett långsiktigt samarbete.
Qingdao har genom en riktad nyemission
och två miljarder kronor blivit ägare till
22 procent av aktierna i Nevs. Tillsammans kommer Nevs och Qingdao bilda ett
gemensamt bolag och bygga en kompletterande fabrik i provinsen när fullt kapacitetsutnyttjande har nåtts i Trollhättan
Qingdao blir också navet för Nevs
satsning på Kina som marknad. Staden
Qingdao på den kinesiska östkusten har
nio miljoner invånare och Shandongprovinsen knappt 100 miljoner invånare.
Ett helt nytt företag
Nevs närmaste utmaning är att ur askan
efter konkursen bygga ett helt nytt företag.
»Vi har tagit över ett konkursbo, där vi
har haft förmånen att kunna plocka russinen ur kakan. Det finns mycket i den tidigare kompetensprofilen som är bra, men
mycket som behöver kompletteras, som till
exempel kunskap om elbilar. Det handlar
om att komplettera och utveckla den kompetens vi har och få in ny kompetens med
fokus på teknik, försäljning, standardisering och hur vi bygger ekosystemen runt
omkring«, säger Mattias Bergman.
Fokus på Knowledge Management
Ett grundläggande arbete för att mejsla
fram det nya bolagets framtida värderingar
pågår i takt med att management blir
komplett. Nya rekryteringar pågår hela
tiden parallellt.
»Vi är ett mer globalt företag än vad
Saab Automobil var. Det låter kanske
konstigt med GM som tidigare ägare. Vi
har människor från skilda nationaliteter och
bakgrunder, som jobbar i olika funktioner
i bolaget. Det är också viktigt för oss att ha
detta globala perspektiv när vi rekryterar
och utvecklar vår personal«, säger Mattias
Bergman.
Att hitta och förstå var kunskapen finns
har varit en utmaning för Nevs.
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»Vi har inte valt att bara med automatik bygga vidare på gamla strukturer. Vi
har gått varsamt fram och sagt att de här
processerna tror vi på, de här tror vi inte på
och de här måste förenklas. Efter att ha säkerställt var kunskapen finns, har vi byggt
våra egna system och våra egna arbetssätt
med den klara insikten om vad det är för
typ av företag vi vill skapa. Vi bygger också
ett öppet Knowledge Management-system
med syftet att redan från början lätt kunna
hitta och dela information mellan personer
från olika kulturella bakgrunder«, säger
Mattias Bergman.
Många ska anställas
Idag arbetar 200 personer i Trollhättan.
Betydligt fler kommer att rekryteras
framöver.
»Vi kommer att anställa ny personal
varefter nya volymer tas in. När vi bekräftar start av reguljär produktion, då vet vi
vilka ledtiderna är för att ta in personal och
utbildning«, säger Mattias Bergman.
Samtidigt pågår förberedelserna för att
bygga upp en ny säljorganisation.
»Här har vi redan kommit långt i
förberedelserna. Det finns ett stort globalt
intresse från återförsäljare. Med tanke på
att vi har en annan produktsammansättning kommer det att påverka vilka val vi
gör och hur vi säljer bilarna«, säger
Mattias Bergman och avslutar:
»Vi bygger ett nytt bolag, men vi
bygger det på en stolt historia från
Saab Automobil.«

Djup kunskap om Sverige

Stor EV-potential i Kina

Huvudägare i Nevs är Natural Modern Energy
Holding. Detta företag ägs i sin tur av kinesen Kai
Johan Jang, som är född i Kina och har arbetat
många år i Sverige och för svenska företag, bland
annat för Volvo Lastvagnar.
National Modern Energy Holding driver idag 30
biokraftverk i Kina och har dessutom de kinesiska
myndigheternas tillåtelse att bygga ytterligare 56
liknande anläggningar. Råvaran är den halm, som
bönderna inte skickar vidare till livsmedelsindustrin. Hittills har Kai Jangs biokraftverk levererat
13 TWh grön el, samtidigt som de kinesiska
bönderna ersatts med motsvarande en miljard
kronor för råvaran.

De två mest intressanta marknaderna för framtidens elbilar är USA och Kina. President Obama
har förklarat att hans målsättning är att USA ska
ha en miljon elfordon före 2015.
»Jag lovar att Kina kommer att ha en miljon EV
före det. Kinas ekonomi har under lång tid vuxit
med 8-10 procent per år. När människor blir rika
köper de en bil. Men idag är det bara 58 på 1000
personer som har en bil i Kina, medan motsvarande siffra i USA är 840. Vi säger inte om utan
när Kina når samma penetration som i USA«,
förklarar Mattias Bergman, vice VD Nevs.
När det sker skulle Kinas bilar konsumera åtta
miljoner fat olja varje dag. Då skulle inte det
totala utbudet av världens olja räcka till. Kina är
därför dedikerade att med olika politiska styrmedel, subventioner och skattelättnader få fart på
försäljningen av EV (Electrical Vehicle)-bilar.

Batterifabrik i Kina
National Modern Energy Holding har dessutom
via sitt dotterbolag State
Powergoup startat en av världens modernaste
batterifabriker - Beijing National Battery Technology.
Fabriken, som just nu byggs ut, kommer i slutet
av 2013 att utöka sin årliga produktionskapacitet
från 50 till 300 miljoner Ah per år. Då kommer
den även kunna leverera batterier till Saabs
elbilar.
Batterierna bygger på japansk teknik och är av
typen litiumjärnfosfat, LiFePO4. Energidensiteten
på 146 Wh/kg är betydligt högre än vad som
erbjuds på marknaden idag.
På fabriken arbetar 30 ingenjörer med forskning och utveckling av batteriteknik i nära samarbete med Saabs forskare i Trollhättan.

Arbetas febrilt
Ett viktigt styrmedel är här Kinas tolfte
femårsplan, som sträcker sig från 2011 till 2015.
Denna har ett stort fokus på bioteknik, förnybar
energi, miljöskydd och energieffektivisering och
miljöfordon.
En av de viktigaste förutsättningarna för en
växande EV-marknad är en fungerande infrastruktur och här arbetas det idag i Kina febrilt
för att framöver kunna erbjuda bilägarna tre
valmöjligheter:
1. Laddning vid hemmet nattetid. 90 procent av
bilförarna kör inte mer än 90 km per dag.
2. Laddningsstationer, där ägaren kan ladda batteriet mellan en halv och en timme.
3. Swappingstationer, där en robot på tre minuter
byter ut batteriet mot ett nytt.
»Det senaste är ett intressant alternativ för energibolagen, som då kan teckna batterileasingavtal
med bilägarna, samtidigt som även dessa batterier kan ladas under natten då det är billigare«,
säger Mattias Bergman.
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SSG Registrerad Leverantör

förenklar vardagen för alla
SSGs nya tjänst SSG Registrerad Leverantör knyter beställare och leverantörer närmare varandra och förenklar
administrationen. »Det blir en winwin-situation för alla parter«, säger
Patrik Persson, SSG Inköp & Logistik.
TE X T C arl Johard FOTO KRIS TOFER LÖNNÅ

SSG Registrerad Leverantör är en webbtjänst, för leverantörer och beställare. Med
tjänsten kan beställare i alla branscher följa
upp befintliga leverantörer samt vid behov
granska/hitta alternativa leverantörer som
uppfyller beställarens krav.
»Traditionellt har leverantörshantering
för exempelvis industri och offentlig sektor
varit tyngd av administration och dubbelarbete. För att kontrollera om en leverantör
uppfyller vissa krav för att få leverera måste
denne skicka in uppgifter om ekonomi,
arbetsmiljö och liknande som sedan
granskas av beställarna.
För leverantörerna har detta inneburit
att de behövt skicka in olika pappersformulär och dokument, begära intyg från
t.ex. skatteverket m.fl. med likartade uppgifter till flera olika inköpare. Samtidigt
har beställarna inte alltid haft tillgång till
uppdaterade uppgifter från sina leverantörer«, säger Patrik Ellefsson, chef för SSGs
affärsområde Inköp & Logistik..

Patrik Ellefsson, chef för SSGs affärsområde Inköp & Logistik.

I god ordning hela tiden
När nya avtal tecknas är som regel alla
papper i sin ordning. Där en inköpsavdelnings tid och ork ibland tryter är att
upprätthålla kontinuerlig och hög kvalitet
vid förändringar i sådant som är väsentligt
och avtalat mellan parterna. En ändring av
F-skattsedel är bara ett exempel.
»Tack vare webbtjänstens transparens
behöver leverantörer bara lämna uppgifter
en gång och dessa blir direkt tillgängliga
för alla anslutna beställare. Beställare kan
enkelt se vilka leverantörer som finns,
och i vilken omfattning leverantörerna
uppfyll-er beställarens krav. För de parter
som etablerat en koppling kan en ändring
av inlämnade uppgifter också innebära att
ändringen aviseras till beställaren. Vissa
uppgifter är viktigare än andra. Sådana aviseras både i webbtjänsten och via e-post«,
säger Patrik Ellefsson.
För en leverantör innebär tjänsten utöver
möjlighet att marknadsförs sig – också
automatiskt bevakning och förhandsavisering när t.ex. tidsbestämda certifikat eller
försäkringar närmar sig förnyelsetidpunkt.
»Vi ger samma uppmärksamma service
till alla våra kunder, det vill säga både beställare och leverantörer. SSG, som neutral
part, utför inte värdering av de uppgifter
som leverantörer lägger in eller sådant som
beställarna publicerar i tjänsten. Standardiserad hantering av leverantörsbedömníng
är lönsam för både beställare och leverantör«, säger Patrik Ellefsson.
Mycket positivt gensvar
Sedan tjänsten lanserades har den varit
mycket efterfrågad.
»Detta med leverantörskontroll är på
grund av resurs- och tidsbrist ett ytterst
eftersatt område inom industrin och jag
upplever efter alla mina kontakter med
företag att det finns ett stort uppdämt behov av den här nya tjänsten«, säger Patrik
Persson, säljare på Inköp & Logistik.

Tack vare webbtjänstens transparens behöver
leverantörer bara lämna uppgifter en gång och
dessa blir direkt tillgängliga för alla anslutna
beställare. Beställare kan enkelt se vilka
leverantörer som finns, och i vilken omfattning
leverantörerna uppfyller beställarens krav.
För en leverantör innebär tjänsten utöver
möjlighet att marknadsförs sig - också
automatiskt bevakning och förhandsavisering
när till exempel tidsbestämda certifikat eller
försäkringar närmar sig förnyelsetidpunkt.

Det finns idag ingen konkurrens till SSG
Registrerad Leverantör.
»Alternativet är att varje företag snickrar
ihop sina egna lösningar. Fördelarna
med SSGs erbjudande är att det är mer
genomtänkt, du får en högre kvalitet på
uppgifterna, de är alltid uppdaterade, de
finns alltid tillgängliga samtidigt som allt
det egna administrativa arbetet försvinner«, säger Patrik Persson och avslutar:
»Dessutom öppnas med den seriösa
exponeringen nya affärsmöjligheter för
entreprenörerna. Det blir en win-winsituation för alla parter.«
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När

the Mean

Machine
blev the Lean Machine
Hur kunde en av de största symbolerna för amerikansk frihetslängtan, det kanske
mest amerikanska av alla varumärken omfamna ett japanskt arbetssätt för att ta
fram nya produkter? Vad hände när the Mean Machine blev the Lean Machine?
Dantar P Oosterwalt, fd produktutvecklingschef på Harley Davidson och författare
till boken »The Lean Machine« berättar mer om en omöjlig process.
Te x t HÅK AN PERSSON Foto ?
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Harley Davidson behövde verkligen göra vad vi inom bolaget kallade en ’left turn’ när det gällde produktutvecklingen.

Scenen är sent 90-tal hos världens mest
kända och mytomspunna motorcykeltillverkare Harley Davidson i Millwaukee. En
känsla av framtidstro och optimism börjar
äntligen få riktigt fäste hos den prövade
organisationen. Tio år tidigare var företaget
på randen till konkurs efter ett dystert
80-tal då försäljningssiffrorna tävlade med
produktkvaliteten om att nå nya minusrekord. Men nu är tongångarna andra.
Med hjälp av en globalt växande
motorcykeltrend bland lite äldre män i
medelklassen och strategiska satsningar
på kvalitet och nytt management pekar
pilarna äntligen uppåt. Stora resurser satsas
på förstärkta produktionsresurser och det
var full fart framåt. Vid millennieskiftet
kunde Harley Davidson visa upp 17 raka
kvartal med både försäljnings- och lönsamhetsrekord bakom sig och en väntelista för
kunderna på två år för en ny cykel.
Allt som producerades såldes omedelbart
och investeringarna i produktionskapacitet
ökade kraftfullt. Krisstämpeln bleknade
hastigt bort och en känsla av att verkligen
vara oövervinnerlig börja få riktigt fäste.
Men inte hos alla.

Varför ändra på ett vinnande lag?
En av de nya ambitiösa medarbetarna i företagsledningen var chefen för produktutveckling Dantar P Oosterwalt. Han stördes
trots alla framgångar av en oro inför framtiden. »Vårt stora problem var att hinna
producera tillräckligt många motorcyklar
för att mätta en allt otåligare och växande
kundbas. Vi satt fast i ett produktionsfokus, allt handlade om nu. Jag kände att vi
måste vända på perspektivet och utgå från
ett kundfokus. Vi var helt enkelt tvingade
att kraftfullt öka vår förmåga att utveckla
och produktionssätta nya produkter. Annars skulle konkurrenterna kunna rycka
ifrån oss initiativet medan vi hade fullt
fokus på att producera ikapp vår backlog.
Vi måste sätta de kommande kunderna i
fokus och deras behov av produkter.«
Dantar blev mer och mer övertygad om
att det behövdes en radikal förändring av
hela processen för produktutveckling för
att klara uppgiften. »Att få upp diskussionen i ledningen om ett nytt sätt att arbeta
med produktutveckling var inte helt lätt.
Varför ändra ett vinnande koncept svarade

man? Vi är ju bäst, titta på siffrorna!«
Men pressen från kunderna ökade
och något måste göras för att få ut fler
produkter på marknaden. »Jag hade varit
intresserad av principerna för ’lean’ länge

Dantar P Oosterwalt
Bor i Batavia, Illinois och arbetar som konsult
och affärsutvecklare. Författare till boken The
Lean Machine om Harley Davidsons utveckling
av »Lean product developement«, Han har en
universitetsexamen från University of Michigan
i Mechanical Engineering och har bland annat
belönats med den prestigefulla utmärkelsen
Outstanding Corporate Innovator Award.

41

2: 2013 |Business Excellence

Inom ’lean’ fokuserar vi på tillverkning!«
Beskedet var naturligtvis en motgång
men tillsammans med sitt nedslående svar
fick Dantar också tipset att ta kontakt
med en Dr Allen Ward vid University of
Michigan. Dr Ward hade studerat Toyotas
produktutvecklingssystem noggrant och
publicerat artiklar i ämnet. Dantar hoppades att han kanske kunde bidra med
kunskap och idéer. Dr Ward visade sig vara
en trögflörtad fd. militär som initialt visade
ringa intresse för Dantars frågor och ambitioner. Men efterhand övergick det njugga
mottagandet till intresse och samarbetet
med Dr Ward blev en viktig nyckel till att
förstå och utveckla grunderna till det som
Dantar kallar »Knowledge-Based Product
Developement«, den version av »lean« för
produktutveckling som förändrade Harley
Davidsons sätt att arbeta.

Fyra fundament för lean

Harley är ett av det mest superamerikanska

och ville gärna applicera den tankemodellen på vår produktutveckling. Harley Davidson behövde verkligen göra vad vi inom
bolaget kallade en ’left turn’ när det gällde
produktutvecklingen, dvs en kraftig, vågad
förändring utöver det vanliga. Flödet av
nya produkter måste öka dramatiskt och
här gällde inga 10 procent.«

Lean är inget för produktutveckling
Det fanns vid den här tiden en allmänt
utbredd tveksamhet till ”lean” när det
gällde produktutveckling, många menade
att det var en modell som endast passade
för produktion, tillverkning av produkter.
»Jag tog kontakt med Jim Womack, chef
för Lean Enterprise Institute och den som
verkligen introducerade begreppet ’lean’
för världen. Jag hoppades att mötet skulle
resultera i goda råd och initierade synpunkter på hur ’lean’ kunde implementeras
i produktutvecklingen. Hans svar hade en
helt annan innebörd:
–Tro inte du kan ta med dig lean-idéerna uppåt i produktutvecklingsprocessen.
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Vilka avgörande ingredienser i »lean«
bidrog till förändringen när det gällde
Harley Davidsons förmåga att utveckla
nya intressanta produkter? Enligt Dantar
P Oostervalt är det fyra fundament som
utgör grunden för modellen och som
dessutom är egenskaper som återfinns hos
exceptionellt skickliga företag.
1. Förmåga hos organisationen att hitta
och synliggöra problem
2. Egenskapen att hantera och lösa
problem och förbättringsmöjligheter inom
organisationen
3. Förmågan att lära av misstag och att
effektivt dra nytta av vunna erfarenheter
4. Ett djupt och helgjutet engagemang
för förbättringsarbetet hos ledningen, på
alla plan
»Organisationer har ofta en förmåga
att fokusera för mycket på olika verktyg.
I själva verket handlar ’Knowledge-Based
Product Developement’ och ’Lean’ främst
om ett sätt att tänka. Det är därför som
det är avgörande att ledningen, från högsta
chef till gruppchefer ute i organisationen
är hundra procent engagerade. Och med
hundra procent menar jag verkligen på
djupet, att de förstår och är övertygade om
detta. Att varje dag hitta saker som går att
utveckla, att varje vecka se saker att lära
sig av. Att aldrig tappa fokus på kunderna.

Det handlar om ett rent fysiskt engagemang och är i det här fallet en fråga om
make or break«
Det kontinuerliga lärandet och förbättrandet innebär att man som företag aldrig
kan slå sig till ro. Förmågan att se saker
att förbättra är drivkraften i en fungerande
»lean« organisation både på ett personligt
och ett strukturellt plan. »När man skapat
en känsla hos organisationen att vilja göra
saker istället för att man måste göra saker,
då är man på rätt väg« menar Dantar.

En ny rytm lade grunden för succé
»Knowledge-Based Product Development«
blev en succé inom Harley Davidson och
bolaget ökade takten kraftig vad gäller
utveckling och lansering av nya produkter
under 2000-talets första tio år. »Vårt nya
sätt att tänka och arbeta skapade en helt
ny rytm, ett flow i arbetet som gav resultat.
Den här nya rytmen i arbetsflödet gjorde
det möjligt att lägga upp en mycket aggressiv strategi för nya produkter. Vi skruvade
upp utvecklingstempot till en nivå som
var helt omöjlig före förändringarna.
Trots tempot var allvarliga problem sent i
utvecklingsprocessen eller i samband med
lanseringar som bortsopade.«
Men det var inte helt enkelt att presentera en filosofi hämtad från japanska
Toyota i ett företag som Harley Davidson.
Harley är ett av det mest superamerikanska varumärken man kan uppbringa, en
ikon som riktigt andas »home of the free,
land of the brave«. Vad skulle drivkraften
till att vilja lära sig något av tillverkare av
småbilar på andra sidan Stilla havet vara?
Dantar skrattar lite. »Egentligen är grundtankarna för modeller eller metoder som
’lean’ gamla. Du kan spåra dem tillbaka
till den amerikanske 1800-tals filosofen
John Dewey som kanske är mest känd
för sin aktivitetspedagogik med ’doing by
learning’. Han hävdade sambanden mellan handling och reflexion, kunskap som
verkligen gör nytta. Ett lärande arbetssätt.
Tankarna vidareutvecklades av Henry Ford
inom den amerikanska bilindustrins barndom och bidrog till ’Fordismen’ så visst
finns det amerikanska rötter även i ’lean’.«
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Konstruktiv paranoia
Dock var det något helt annat som kanske
var den främsta orsaken till att Dantars nya
idéer fick ett så snabbt gehör inom Harley
Davidson. »Riktigt framgångsrika företag,
det som jag kallar exceptionella företag, har
en djupt rotad paranoia. En rädsla över att
någon annan är på väg att komma ikapp
eller hitta nya fantastiska produkter. Den
här paranoian kan faktiskt vara positiv.
Den innebär en högre förändringsbenägenhet och en förmåga att hela tiden hitta
saker att förbättra. Man kan kalla det en
konstruktiv paranoia och det om något
var en viktig faktor när det gällde Harley
Davidsons förmåga att förändras och ta till
sig nya tankemönster«

»The Sleeping Giant awakens«
Målet med att förändra Harley Davidsons sätt att utveckla produkter var
otvetydigt att öka takten, att orka utveckla

nya produkter även för framtidens kunder.
Självklart krävdes det oerhörda arbetsinsatser av alla inblandade och en tålmodig
tro på att man gjorde det enda riktiga.
Men märktes resultatet egentligen ute hos
kunderna?
Dantar berättar om en speciell dag i
november 2005. Han satt tillsammans med
konstruktionschefen Ken Sutton för att gå
igenom flödet och tempot i verksamheten,
något de gjorde regelbundet. Dörren till
rummet slogs plötsligt upp och försäljningschefen Jerry stormade in med det
senaste numret av tidningen Easy Rider
i näven. »Har ni läst artikeln, ropade han
upphetsat«. Dantar och Ken såg antagligen frågande ut för han fortsatte snabbt.
»Det finns en fantastisk artikel här som
handlar om den mängd nya produkter vi
har lanserat«. När Ken läste artikeln spred
sig ett brett leende över läpparna. Här
kom det absoluta beviset på att all möda
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verkligen märktes ute hos kunderna. Easy
Rider är ett magasin för Harley älskare,
riktiga fans och definitivt ingen affärstidning. Det var kundernas röst som hördes i
artikeln och budskapet var tydligt. »Vi ser
förändringen och vi gillar den«. Artikelns
rubrik var satt med stora, feta bokstäver;
»The Sleeping Giant Awakens«. Uppvaknandet handlade inte bara om flödet av nya
produkter utan även om förmågan hos det
oerhört framgångsrika företaget att ändra
tankemönster och ta in nya spännande
idéer i sitt sätt att agera.
Dantar P Oostervalt jobbar även idag i
sin roll som konsult med frågor om »lean«
och »Business Excellence«. Han summerar
mer än tjugo års erfarenhet av frågeställningarna i en mening
»När företaget genomsyras av viljan
att alltid förbättra sig och känslan av lätt
paranoia, då har man kommit en bra bit på
vägen.«

Lite Harley Davidson historia
1903

Bolaget grundades redan år 1903 i Milwaukee i Wisconsin av
William Harley och de tre bröderna Davidson, vilket gör det till ett
av världens äldsta motorcykelmärken. Affärsidén var att början
tillverka motorcyklar för racing. Den första fabriken var ett skjul på
3,5 x 5 meter.

1909

Introducerade företaget den klassiska V-Twin motorn vars
två cylindrar i 45° vinkel blivit synonymt med Harley Davidson
motorcyklar i över 100 år.

1910

Registreras den berömda »Bar and Shield«-logotypen
och HD har stora framgångar på tävlingsbanorna.

1927

Är Harley Davidson världens största
motorcykelmärke och säljs i 67 länder.

1945

När andra världskriget tar slut har HD tillverkat
över 90.000 cyklar för militärt bruk.

1947

Börjar försäljningen av den numera legendariska
»Classic black leather motorcycle jacket«.

1957

Föds ytterligare en legend när modellen Sportster lanseras.
Den blir den första i en kommande lång rad av »Superbikes« från HD.

1969

Köptes HD av AMF som gjorde stora rationaliseringar och
förändring vilket ledde till ett årtionde av kvalitetsproblem
och minskad försäljning.

1986

Tillverkar Harley Davidson 22 000 motorcyklar. Tjugo år
senare är antalet uppe i 352 000 tillverkade och sålda cyklar!

1987

Introduceras Harley Davidson på New York börsen och visar
samtidigt en obruten tro på sin förmåga att konkurrera när
man lanserar ett återköpsprogram med full återbetalning
till kunder som byter till en ny
modell inom två år.

1990

Introduceras FLSTF Fat Boy
och blir en gigantisk succé.
Körs exempelvis av Arnold
Schwarzenegger
i Terminator 2.

1992

Köper bolaget en del av den
amerikanska tillverkaren av
sportmotorcyklar Buell.
HD blir senare helägare.
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Premiär för SSGs nya
verktyg för benchmarking
Förväntningarna är stora på SSGs nya systemlösning för benchmarking,
som nu lanseras. Under hösten 2013 kommer de deltagande företagen att börja
rapportera in data till underhållsnyckeltalen. Potentialen är betydande.
TE X T C arl Johard

En av SSGs nystartade Driftsäkerhets- och
effektivitetskommitté mest prioriterade
arbetsuppgifter har varit att komma igång
med benchmarking av underhållsnyckeltal
med ett lämpligt verktyg. Systemlösningen
är nu klar och det nya och unika verktyget,
som arbetas fram i samarbete med kommitténs företag, är nu klar för lansering.
Branschstandarden en förutsättning
Branschstandarden SSG 2001 utgör
grunden och förutsättningen för denna
benchmarkingmodell. SSG 2001 omfattar
generella regler och anvisningar för hur
man mäter och definierar gemensamt utvalda nyckeltal vid underhållsarbete. Standarden är baserad på europastandarderna
SS-EN 13306 och SS-EN 15341 kompletterat med erfarenheter från ett antal bolag
inom massa- och pappersindustrin.
»En av grundkriterierna har just varit att
verktyget stödjer SSG 2001 och att jämförelserna är leverantörsneutrala, det vill säga
oberoende av vem som utför underhållet.
Vi har därför utvecklat en systemlösning,
som gör det möjligt att följa upp underhållsverksamheten och göra jämförelser
mellan olika specifika anläggningar när det
gäller ett antal i förväg fastställda nyckeltal«, säger Mats Karlsson, chef för SSGs
affärsområde Teknik & Underhåll.
SSG Uppdragsavtal
Parallellt har SSG även tillsammans med
kommittén och Kastell Advokatbyrå tagit
fram ett avtal, SSG Uppdragsavtal. Avtalet
beskriver noga vilka ramar som ska omgärda samarbetet och vilka krav som ställs
på SSG och de deltagande företagen. SSG
Uppdragsavtal har godkänts av kommittén
och de deltagande företagens bolagsjurister.
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BENCHMARKING
15 anläggningar deltar
Från lanseringsstarten kommer omkring
15 anläggningar att delta från bland andra
BillerudKorsnäs, Holmen, Metsä Board,
Munksjö, SCA och Södra Cell.
»Inledningsvis rapporterar de deltagande
anläggningarna in data för de olika nyckeltal som vi mäter. Detta arbete beräknas
pågå under hösten 2013. När tillräckligt
många anläggningar matat in sina data
uppnår vi också de konkurrensrättsliga
krav som ställs på benchmarking«, säger
Mats Karlsson.
Användbart internationellt
Verktyget är redan från start fullskaligt. De
deltagande anläggningarna är indelade i
tre olika produktionsinriktningar: Kemiska
massabruk, kemiska integrerade bruk samt
övriga bruk.
»Det är bara de deltagande anläggningarna som sedan får ut information från
verktyget och då bara inom de produktionsinriktningar och nyckeltal, där man
rapporterat in data«, säger Mats Karlsson.
Eftersom SSGs standard bygger

på Europastandarder kommer även
benchmarkingverktyget vara användbart internationellt. Initialt avser
benchmarkingen Sverige, men de deltagande bolagen kan utse anläggningar även
utanför Sverige under förutsättning att
kostnadsläget är jämförbart med svenska
anläggningar. Den internetbaserade applikationen kommer givetvis att finnas tillgänglig på såväl svenska som på engelska.
»Målsättningen är att vi successivt
kommer att utöka tjänsten med ytterligare
nyckeltal och fler anläggningar«, säger
Mats Karlsson.
»Vi har väldigt stora förväntningar på
SSGs nya verktyg för benchmarking och
vi kommer omedelbart börja jobba med
det inom SCA Underhåll«, säger SCAs
underhållschef Per Eriksson.
»Från SSGs sida betraktar vi det som ett
mycket viktigt uppdrag att kunna leverera
denna systemlösning till våra uppdragsgivare. SSG vill vara den part, som tar
fram lösningar på de gemensamma behov
som industrin har. Potentialen för det nya
benchmarkingverktyget är betydande och
redan i år kommer vi att intensifiera marknadsarbetet och kontakta ytterligare anläggningar i Sverige«, slutar Mats Karlsson.

Mats Karlsson, chef för SSGs affärsområde
Teknik & Underhåll.
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SCA behåller underhållskompetensen i egen regi
SCA har skapat ett gemensamt underhåll för de tre anläggningarna Ortviken, Östrand och Tunadal.
Målet är väsentliga besparigar och en effektivare och mer slimmad underhållsunderhållsorganisation.
Resultatet ser lovande ut och nästa stora utmaning är en gemensam förrådsplats.
TE X T C arl Johard foto Per-Anders S jöquis t

SCA Forest Products har gjort det grundligt.
Efter en noggrann utredning om på vilket
sätt underhållet för koncernens anläggningar i Norrland bedrivs beslöt man att
behålla underhållet i egen regi genom att
bygga upp ett gemensamt underhåll för
till att börja med SCA Ortviken, SCA
Östrand och Tunadals sågverk.
»Vår analys visade att vi har en rejäl
potential i att öka effektiviteten och spara
kostnader genom att en samordning av
underhållsarbetet i egen regi. Det handlar om att utnyttja resurser mer flexibelt
mellan enheter, större bas för upphandling,
styrning av arbetssätt och resurser och en
totalt sett minskad bemanning. Det bästa
och mest utvecklingsbara förslaget är att
behålla underhållet i egen regi, men göra
det i en organisation som flexibelt betjänar
tre fabriker«, förklarade Ulf Larsson, VD
SCA Forest Products.
SCA Underhåll
Så skapades SCA Underhåll i slutet av
2011. Idag är de tre anläggningarnas underhåll samordnat.
»Vi har sammanfört underhållsverksamheterna på Ortviken, Östrand och
Tunadal till en enda organisation. Vi har
lagt en bas i botten, där vi bygger upp vårt
underhåll med utgångspunkt från SSGs
underhållsstandard 2001 för att få vettiga
jämförelsetal och KPI:er. Vi har kört igenom teknikalitetsanalyser och organiserat
förråds- och arbetsorderprocesser och på
alla tre anläggningarna utifrån hur vi vill
styra verksamheten«, säger Per Eriksson
och fortsätter:
»Den stora utmaningen har varit att
samordna verksamheterna, flytta trupperna
dit de gör mest nytta och jobba både långsiktigt och kortsiktigt. Vi har velat sprida

Centralt består underhållsorganisationen
av närmare 250 personer verksamma inom
fem olika delar: Mek, el, fastigheter, förrådsverksamhet och projekt.
»De blir mer utföraravdelningar och
ropas in även vid akut underhåll och
underhållstopp.«

kunskaper och erfarenheter mellan de tre
fabrikerna. Det som man gör utvecklat och
jättebra på exempelvis Östrand ska även
komma de andra anläggningarna till godo
och vice versa.«

Förrådssamarbete
Ett av de viktigaste arbetena inom det
närmaste året är att skapa en gemensam
förrådsplats för de tre enheterna.
»Vi har med hjälp av SSG gjort vissa
förberedande analyser av vår användning
av SKC-nummer och här ser vi att det
finns en hel del brister i form av dubbletter,
som vi först måste rätta till. Ett stort problem här är hur vi ska få leverantörerna att
ge bättre och mer enhetliga beskrivningar
av sina produkter. Här finns också mycket
som vi kan utveckla mot SCA Forest
Products övriga sågverk och linerbruken i
Munksund och Obbola. Här finns mycket
pengar att spara.

Driftsäkerhetsansvar
För att nå dit har SCA Underhåll satt ihop
en organisation med tre små närunderhåll
på 15-20 personer på respektive anläggning
och sedan samlat det övriga underhållet i
en central enhet som vi kan röra mellan de
tre anläggningarna.
»Vi har styrt om arbetsorderprocessen.
Närunderhållet har driftsäkerhetsansvar
för respektive anläggning och arbetar
operativt och avgör vad, när och hur underhållet ska utföras. De har därmed också
ansvar för det långsiktiga och förebyggande underhållet. Det är närunderhållet
som styr vad som ska göras och beställer
in entreprenörer och specialister från den
centrala organisationen.«

På rätt väg
Målet är att samordningen ska bidra till
väsentliga besparingar. Bland annat ska
antalet underhållstjänster ska reduceras
med 100 personer.
»Vi har ännu inte fått ut full effekt, men
effektiviseringsarbetet går enligt plan. Vi
håller fortfarande på att finslipa organisationen med de sista detaljerna. Men vi är på
rätt väg och räknar med att nå våra mål vid
midsommar nästa år. Vi bygger all verksamhet på mätningar med hjälp av KPI:er och
vi ser en tydlig positiv trend att vi är på väg
åt rätt håll. Om ett år har vi, enligt planerna,
skapat en betydligt bättre planerad underhållsverksamhet och ett bättre resursutnyttjande av våra styrkor och vår personal.«

»Om ett år har vi ett bättre resursutnyttjande av
våra styrkor och vår personal«, säger Per Eriksson,
chef för SCA Underhåll.

45

2 : 2013 |Krönika

Visst har du väl en
stolthetsstrategi?
»Vi måste bli bättre på att skapa en
kultur, där det inte bara är tillåtet utan
till och med önskvärt eller självklart
att vi ger varandra återkoppling för
att skapa ett bättre individuellt och
organisatoriskt lärande.
Alla chefer bör förse sig med en stolthetsstrategi, det vill säga en strategi för
hur medarbetarna ska känna stolthet
över sina insatser och det som åstadkoms i organisationen”, skriver professor Bengt Klefsjö i denna krönika.
TE X T BENG T KLEFS JÖ

När jag gick i pension som professor i
kvalitetsteknik häromåret berättade universitetets rektor »hur bra jag hade varit».
Jag slogs då av tanken »varför är det bara
när man fyller 50, när man går i pension
och när man dör, som chefer och vänner
berättar hur duktig man varit?». Faktum
är att under mina dryga 40 år vid Luleå
tekniska universitet har det vid två eller
tre tillfällen hänt att någon av mina chefer
sagt till mig att jag gör ett bra jobb. Jag har
fått positiv, och negativ, återkoppling från
medarbetare, kolleger och studenter, visst,
men inte från mina chefer.
Och jag är inte ensam. Det finns flera
undersökningar som ger samma bild. Exempelvis svarar mindre än 50 % av svenska
medarbetare på Kelly Services undersökning 2011 att »de känner sig sedda» och i
European Employee Index för 2012 säger
ungefär 50 % av medarbetarna att »chefen
är bra på att ge erkännande».
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Bristen på positiv återkoppling är än
mer märklig när studier från, bland annat,
Karolinska Institutet visar att företag som
regelbundet visar sina medarbetare uppskattning är lönsammare än företag som
saknar en kultur för positiv återkoppling.
Erkänslan är ett bränsle, som ger oss energi och för den som får beröm på jobbet
kan chansen att hålla sig frisk öka.
Har du som chef en »stolthetsstrategi»,
det vill säga en strategi för hur dina medarbetare ska känna stolthet över sin insats
och det som åstadkoms i organisationen?
Jag har ställt den frågan till många chefer,
som förvånat undrat vad jag egentligen
menar.
Varför är vi så dåliga på att ge återkoppling, det gäller främst positiv återkoppling,
men också negativ? Hur ska jag som chef,
medarbetare, politiker, idrottare eller
student kunna utvecklas om jag inte får
återkoppling på hur du ser på det jag gör
och det jag säger – och det jag inte gör och
inte säger?
Utvecklingssamtal, kanske du säger. Javisst, en gång om året kanske. Hur många
hade gått på fotbollsmatcher om man
skulle meddela resultatet ett år senare?
Och hur många skulle vara intresserade
av att spela? Den omedelbara återkopplingen är ju den stora drivkraften i idrotten. I teorin om »flyt», som psykologen
Csíkszentmihályi utvecklat, är det just den
omedelbara återkopplingen som, tillsammans med en bra balans mellan förmåga
och utmaning, gör att man engageras så
starkt. En operasångare vet omedelbart om
tonen blev korrekt, en bergsklättrare vet
bums att steget blir rätt och en fotbolls-

spelare vet omedelbart om det blev mål.
Naturligtvis är snabb återkoppling lika
viktig i yrkeslivet.
När vi ger återkoppling är fokus ofta
på det som är fel eller dåligt. Under en
lång lärarkarriär har jag ofta funderat på
varför vi är så flitiga med att tala om för
studenter och elever vad de gjort för fel
på en tentamen, men väldigt sällan lyfter
fram och kommenterar det som är bra.
Vem blir bättre av att höra att man gör en
massa fel? Förmodligen få, däremot kan
lite beröm och positiv återkoppling sporra
och ge mycket energi. Det är naturligtvis
samma sak i arbetslivet i övrigt. Visst ska
vi ge återkoppling på sådant som inte
är bra, men glöm inte bort att ge beröm
och positiv återkoppling. De kloka orden
»se till att du ger beröm minst tre gånger

»Utvecklingssamtal,
kanske du säger.
Javisst, en gång
om året kanske.
Hur många hade gått
på fotbollsmatcher
om man skulle
meddela resultatet
ett år senare?«
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varje dag» har sagts av, bland annat, läkaren Stefan Einhorn.
Som människor och medarbetare behöver vi självkänsla och känna att vi duger
och är accepterade även om vi inte är
världens vackraste eller världens smartaste.
Vi behöver också själv förtroende, det vill

säga känna att vi i vår yrkesroll till
för något av värde för organisationen,
laget och andra människor. Vi ska
naturligtvis inte inbilla oss att vi är
oersättliga, men jag är helt övertygad om
att det är bra om vi får känna att vi är lite
svårersättliga.
Självkänsla och självförtroende gör att
vi accepterar oss själva och andra, vi vågar
försöka, vi vågar pröva något nytt, vi vågar
misslyckas och vi kan dra lärdomar av det
vi gör – både framgångar och motgångar.
Vi ökar därmed vårt eget erfarenhetslärande. En »lärande organisation» måste bygga
på medarbetare som har drivkraft och
förmåga att själva ständigt utvecklas. En
»lärande organisation» är en organisation
där erfarenhetslärandet från individerna
utvecklas till ett gemensamt erfarenhetslärande, där man stöttar varandras och det
gemensammas utveckling.
Vi måste bli bättre på att skapa en
kultur, där det inte bara är tillåtet utan till
och med önskvärt eller självklart att vi ger
varandra återkoppling, och gör detta på
ett balanserat och utvecklande sätt för att
skapa ett bättre individuellt och organisatoriskt lärande. Här, som i så många andra
fall, är det naturligtvis chefen som sätter
ribban och anger tonen.
Du som är chef, be dina medarbetare
om återkoppling på ditt ledarskap, ha
utvecklingssamtal med dig själv och gör en
egen utvecklingsplan. Hur ska du kunna
utveckla andra om du inte kan utveckla
dig själv? Men glöm heller inte bort att
skapa en stolthetsstrategi och receptet att
»ge beröm minst tre gånger om dagen».
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Bengt Klefsjö har varit anställd vid
Luleå tekniska universitet sedan starten
1971. Han har under nästan 20 år varit
professor i kvalitetsteknik och är
medförfattare till över 20 läroböcker.
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Sustainable thinking
is WORKING TOGETHER
Almost everybody agrees that the key to a brighter future for the
environment is cooperation. If we can set new standards for how
we solve problems together we can really make a change.
That is exactly what we have been doing for decades in the
Swedish process industry.
Working together to solve common problems. It is proven to
be an effective strategy and we call it the ssg way. But you could
also call it sustainable thinking.
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