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råd när  

någon på  
jobbet blir 

psykiskt sjuk

”Jag tvekade aldrig.  
När allt annat var  
kaotiskt var vet- 
skapen att jag  
skulle fortsätta  
den enda tanken  
som gav mig ro.”

KONTORS!
LANDSKAP

Så får ni arbetsro

MEDARBETARSKAP
Vem vill DU vara på jobbet?

LÖN EFTER  
PRESTATION 

Vi trä!ar städbolaget 
som lyckats

LOTTA NILSSON 
drev företaget 
vidare på egen 
hand när maken 
omkommit

ÄR ALLT SOM DET SKA?
Så gör du när du misstänker  
att något inte står rätt till120,7!% Så mycket ökade tjänste-

exporten totalt under 
perioden 1999!2009.

Efter tragedin

Hur gör vi med en medarbetare  
som inte passar tiden?

FÖR DIG SOM  
UTVECKLAR  
AFFÄR OCH  

MEDARBETARE

Nya tider 
nya chefer
Tjänsteföretagen  
behöver ett  
nytt ledarskap
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28   ALMEGA SVARAR  Tids-
begränsat anställda har ibland inte 
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30  FR AMTID Vår nya IT-minister 

Anna-Karin Hatt vill att Sverige  
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men får kämpa mot attityder. 

34  PRO G N O S Brist på kompetens 
försvagar uppgången.  

26
När en blir 
psykiskt sjuk
När en medarbetare blir 
psykiskt sjuk kan de märk-
ligaste situationer upp-
stå. Det gäller att inte själv 
börja ställa diagnos, säger 
Charlotte Witt.

16
Lön efter 
prestation 
Peter Rehnström, vd på 
städföretaget Support syd 
berättar hur de införde  
prestationslöner. 

Vi skriver ofta om ledarskap och hur 
man kan organisera sin verksamhet.  
Nu  tänker du kanske att det är väl inte 
intressant bara 
för tjänste-
företag? Nej, 
men det är ut-
slagsgivande 
för företag som 
säljer det som 
medarbetarna 
utför och ut-
vecklar. I 
tjänste företag 
är ledarskap 
och mångfald hårdvaluta. 

En studie från Vinnova visar att tjäns-
teföretag saknar kunskap om hur man 
leder och organiserar sitt företag. De vet 
inte heller hur de ska komma åt medar-
betarnas innovationspotential – trots att 
de är helt övertygade om att den förmå-
gan är av största vikt för företagets fram-
gång. Forskaren Mats Tyrstrup konstate-
rar att det chefskap som användes i indu-
strisamhället inte fungerar i 
tjänsteföretag.  

Det här är förstås ytterst allvarligt i ett 
samhälle där vi räknar med att just tjäns-
teföretagen ska fortsätta växa, öka sin 
 export och vara de som sysselsätter flest. 
Forskningen halkade efter men har bör-
jat nosa på området. 

Böcker och kurser om ledarskap är 
 populära. Jag kan inte låta bli att börja 
räkna på hur stor marknaden är för de 
tjänsteföretag som säljer kunskap som 
passar tjänsteföretagens verklighet. 

Ledarskap är hårdvaluta
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Från eget 
till öppet
Inför #ytten till kon-
torslandskap var med-
arbetarna på Prevent 
väl förberedda. Några 
år senare har samarbe-
tet underlättats och det 
är lättare att kommu-
nicera.

Hur ska vi 
göra med en 
anställd som 
missköter sina 
arbetstider? 
Experterna 
svarar.

Prenumerationsärenden: almega.epost@almega.se 
Adress: Box $$$%$, &'()'% Stockholm
Upplaga: &$)''' exemplar
ISSN–nummer: &*$%–+,$(

Almegatidningen är en medlemstidning för alla företag 
inom förbundsgruppen Almega. Tidningen "nns  
även på almega.se

Lotta Nilsson förlorade plötsligt sin make. 
Redan från början var hon fast besluten att 
driva deras gemensamma företag vidare.

Den som presterar mer har högre lön. 
Så funkar det i praktiken på Support syd 
som infört prestationslöner.

Hur vill du vara på jobbet? 
Vi reder ut begreppet 
medarbetarskap.

ÖPPET
Vi tog insikten om stress 
på allvar, säger Ingalill Sjö.

Lotta Oom,  
chefredaktör
lotta.oom@almega.se  
08!762)68)53
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Nytt tänk för 
ledarskapet 
Ny forskning visar något vi 
länge misstänkt – tjänste-
företag behöver ett annat 
ledarskap än den traditio-
nella industrin.

INNEHÅLL december !"#"

MEDARBETARE 
NR 4 2010

Jann Lipka
FOTOGRAF
Lite smärtsam fak-
tiskt, så beskriver Jann 
processen från ord till 
färdig idé. Det hand-
lar om illustrationerna 
till ABC som Jann gör 
exklusivt till Almega-
tidningen. Att realisera 
idén är mer njutbart 
och kräver klurighet, 
envishet, hantverk 
och en gnutta photo-
shop. 

Den första gången 
skulle Jann illustrera 
ordet Tjänsteexport. 
Han provade färdiga 
pastabokstäver men 
de var för små så han 
bestämde sig för att 
göra egna. Efter en 
del experimenterande 
insåg han att det enda 
som fungerade var 
att skära ut bokstäver 
med skalpell i förkokta 
lasagneplattor. Sedan 
dess har han tillverkat 
ett standar med hand-
broderad text samt 
vikt människor och 
sedlar till bokstäver.  
På sidan 24!25 kan du 
se vad han har hittat 
på den här gången.

PS – på almega.se/alme-
gatidningen !nns illus-
trationerna. Leta rätt på 
den med vikta sedlar 
och mejla lotta.oom@
almega.se hur mycket 
pengar som !nns. 
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FOKUS

Det chefskap som 
användes i industrisam-
hället fungerar inte i 
tjänsteföretagen. I dag 
måste ledarskapet och 
medarbetarskapet 
utvecklas parallellt, 
framhåller forskaren 
Mats Tyrstrup. 

I över 25 år har Mats Tyr-
strup fascinerats av le-
darskapsfrågor. Han är 
doktor i företagsekonomi 
och tillhör Center for Ad-

vanced Studies in Leadership 
vid Handelshögskolan i Stock-
holm. 

Under 2000-talet har han 
börjat forska i vad som känne-
tecknar gott ledarskap i tjäns-
teföretag och hur det skiljer 
sig från ledarskapet i industri-
samhället. 

– Av tradition är det indu-
strin som har präglat vår syn 
på organisationsfrågor. Che-
fen berättade vad som skulle 
tillverkas och medarbetarna 
skötte maskinerna. 

– I tjänstesamhället ställs 
mycket av det hierarkiska tän-
kandet på ända. Här är det 
medarbetarnas kompetens 
som skapar mervärdet för fö-
retagen – och därför behövs 
det en annan typ av ledarskap, 
säger Mats Tyrstrup. 

En av ledarens viktigaste 
funktioner blir, enligt honom, 
att upptäcka och föra fram 
innovationer i organisationen. 
Chefen behöver finnas nära 
medarbetarna och ta fasta på 
problem och möjligheter i de-
ras vardag. 

Här tar vi ett ordentligt grepp på en aktuell fråga. Vad ska 
vi skriva om framöver? Mejla dina tips till lotta.oom@almega.se!

Tjänsteföretagen 
behöver en ny typ av  ledarskap

– I industrin är det relativt 
lätt att sjösätta nya produkter 
och nya tillverkningssätt. Att 
införa och sprida en tjänste-
innovation är både svårare 
och mer tidskrävande. Som 
regel handlar det om att för-
ändra organisationens arbets-
metoder. 

Mats Tyrstrup anser därför att 
ledningen bör se till att med-
arbetare från olika avdel-
ningar och lokalkontor regel-

tienter i vården, bollas runt 
mellan olika avdelningar, fö-
retag eller institutioner. Indi-
viderna hamnar i mellanrum, 
där ingen ser till helheten. Här 
finns det ett stort tillväxtom-
råde för många tjänsteföretag 
– antingen genom att två eller 
flera organisationer börjar 
samarbeta, eller genom att nya 
aktörer kliver in på markna-
den och blir problemlösare. 

Vid en internationell utblick 
tycker Mats Tyrstrup att 

svenska företag har ett visst 
försprång när det gäller in-
novationer och lyhört ledar-
skap. Inte minst är vi vana 
vid att samarbeta i grupp. 

– Nästa steg är att korta 
innovationsprocesserna och 
täppa till mellanrummen. 
Då kommer vår konkurrens-
kraft att öka ännu mer. 

Han konstaterar att i tjänste-
företagen är medarbetarna 
ofta specialister, inte sällan 
med större detaljkunskap än 
chefen. Det gör att medar-
betarna själva har förmåga 
att ta stort ansvar för arbe-
tets utförande, både indivi-
duellt och i grupp. 

– I den relationen finns 
det en ömsesidig påverkan 
mellan chef och personal. 
Ledarskapet och medarbe-
tarskapet måste utvecklas 
parallellt. Att nöja sig med 
att skicka chefen på kurs blir 
som att bara skicka hustrun 
på äktenskapsrådgivning, 
säger Mats Tyrstrup. 

Han påpekar att det finns 
vissa delar av servicesektorn 
som lämpar sig för industri-
ellt tänkande. Hamburger-
kedjor är ett exempel. 

Men i många andra bran-
scher – bland annat vård, ut-
bildning, medier, bank och 
finans – krävs det ett stort 
samspel mellan chef och 
medarbetare. Delegering av 
ansvar blir en viktig faktor. 

– Det är inte meningen att 
sjukhusets klinikchef ska 
tala om för kirurgen hur han 
eller hon ska göra sitt snitt. 

Mats Tyrstrup säger att en 
ledare i tjänstesektorn bör 
vara en person som har ett 

patos för människor, både 
kunder och medarbetare. 
Chefen måste ha god social 
kompetens, vara lyhörd och 
duktig på att kommunicera. 
Han eller hon bör dessutom 
orka ta tag i frågor som kan 
verka jobbiga. 

– I den gamla tidens indu-
strisamhälle var arbetsmil-
jöproblemen oftast fysiska.  
I dag är det i stället stress, 
oro, konflikter och andra 
psykosociala bekymmer  
som chefen måste kunna 
hantera. 

Han framhåller också att 
 ledaren bör vara prestigelös 
och ha förmåga att få olika 
specialister att komma över-
ens. 

– Chefen blir nästan som 
en samtalsledare för medar-
betarna: ”Hur tänker ni? 
Har jag förstått er rätt? Kan 
vi göra så här?” Men så fort 
de sociala processerna är 
klara måste chefen våga 
fatta de beslut som krävs  
och dessutom ta ansvar  
för besluten. 

L EN A L I D B ERG

Nu forskas  
det om  
tjänsteföretag
Hur kommer man  
åt kreativiteten?
Ledarskap är populärt  
men den som leder och  
organiserar tjänsteföretag 
har inte fått mycket hjälp.  
Nu kommer forskarna att 
ändra på det." 

Vinnova har startat ett forsknings-
program om tjänstearbete med 
speciellt fokus på innovations-
förmåga. Tio projekt delar på 40 
miljoner kronor. Pär Larsson och 
Kerstin Waldenström, Vinnova, 
undersökte vilka utmaningar tjäns-
teföretag står inför och vilka kun-
skapsbehov de har. 

En sak var helt klar. Intervjuper-
sonerna, oavsett typ av tjänste-
företag, visste inte hur de skulle 
komma åt medarbetarnas kreati-
vitet, eller innovationspotential, 
trots att de var helt övertygade om 
att den förmågan är av största vikt 
för företagets framgång. 

En grundläggande fråga som 
tjänsteföretag behöver veta mer 
om är alltså hur man kan ta tillva-
ra medarbetarnas potential på ett 
e-ektivt sätt och hur man skapar 
förutsättningar för innovation och 
långsiktig utveckling. En annan 
viktig fråga har visat sig vara att 
få kunskap om hur man arbetar i 
tjänsteverksamheter och hur de 
kan ledas. 

LOTTA OOM

XXXXX 
xxxxx

bundet får träffas och utbyta 
erfarenheter. Det kan till ex-
empel ske genom interna 
mässor, där medarbetarna får 
berätta om sina innovationer 
och nya arbetssätt. 

Han använder uttrycket 
”mellanrum” för att beskriva 
en del av de utvecklingsmöj-
ligheter som uppstår både 
inom och mellan olika organi-
sationer. 

– Det finns gott om tillfällen 
där kunder, exempelvis pa-

 Delegera!
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Patos för 

m
änniskor

HANDELSFORSKARE. Mats 
Tyrstrup har noterat att svenska 
företag är bra på lyhört ledar-
skap.  

BOLLAR I LUFTEN. Eftersom det är medarbetarnas kompetens som skapar 
mervärdet behövs en annan sorts ledarskap i tjänsteföretagen, menar
forskaren Mats Tyrstrup (personen på bilden har ingen koppling till artikeln). 

”Så fort de sociala 
processerna är klara 
måste chefen våga 
fatta de beslut som 
krävs och dessutom ta 
ansvar för besluten.”
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Läs mer!
På vinnova.se/publikationer 
kan du läsa om de tio forsk-
nings- och utvecklingspro-
grammen i rapporten Vinnande 
tjänstearbete.. 
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Det är måndag och Calle ringer och säger att han ska jobba hemma. 
Han har gjort det några gånger sedan i somras utan att ha planerat 
det i förväg. Och det känns som han kommer senare och senare på 
morgnarna. Det är något som känns annorlunda med Calle. Han som 
kunde ha hur många bollar i luften som helst förr är nu ganska 
grinig. Något fel är det, men du kan inte sätta !ngret på det riktigt. 
Kan det vara så att han dricker för mycket? 

VETT $& $RÄTT Håll utkik efter nästa dilemma i Almegatidningens nyhetsbrev! 
För att prenumerera – gå in på almega.se.

HUR KAN MAN  
RESONERA?
CHEFEN SKA LEDA 
ARBETET, INTE 
FÖRSÖKA STÄLLA 
DIAGNOS

! En vanlig fallgrop 
är att gå in i fel roll, 
till exempel som 
doktor och själv 

ställa diagnos på sina med-
arbetare, säger Anna Knutola, 
konsult på Alna (Arbetslivets 
resurs i alkohol- och drogfrå-
gor). I stället bör chefen lägga 
fokus på arbetsprestationen. 
Då behöver man inte vänta på 
att få bevis för eventuella 
alkoholproblem, utan kan 
direkt ta ett samtal om det 
som inte fungerar på jobbet.

Många chefer är driftiga och 
tränade att hitta snabba lös-
ningar. Problem är till för att 
redas ut, och för att kunna 
göra det vill man gärna veta 
vad de beror på. Detta är en 
konstruktiv och bra inställ-
ning i många sammanhang, 
men ibland kan den också leda 
fel – exempelvis när det gäller 
att hantera medarbetare som 
inte verkar må riktigt bra och 
inte fungerar fullt ut på jobbet.
! Med det här synsättet är 

det lätt att gå in i fel roll, och 
kanske börja pressa personen 
för att få fram någon sorts er-
kännande. Chefens uppgift är 
inte att ställa diagnos. Då är 
man på fel spelplan, säger 
Anna Knutola.

Hon poängterar att detta också 
gör att många väntar för länge 
med att agera. Det är väldigt 
vanligt att chefer säger att de 
inte kan sätta fingret på vad 
det är för fel.
! Därför väntar man och 

väntar och väntar för att samla 
bevis. Men ska du få bevis i 
form av att någon kommer 
och luktar sprit på jobbet eller 
liknande kan det ta åratal. 
Och då blir det oftast en lång 
och jobbig resa tillbaka, säger 
Anna Knutola.

Hennes tips är i stället att 
direkt ta ett samtal med per-
sonen, och i första hand utgå 
från den förändring som du 
har sett, det som har hänt eller 
det som inte fungerar i jobbet. 
Det kan exempelvis handla 
om klagomål från kunder, att 
stämningen i arbetsgruppen 
har försämrats och att den be-
rörda personen verkar stres-
sad eller irriterad.
! Säg precis som det är, att 

du som chef har sett en för-
ändring, att du är orolig och 
bekymrad. Det är ett sätt att 
sträcka ut en hand. Och är 
man då väldigt tidigt ute kan 
det här samtalet vara det som 
ger en tankeväckare. För per-
sonen förstår ju att det even-
tuella risk-
bruket börjar 
märkas och 
kan kanske 
fortfarande 
själv göra nå-
got åt situa-
tionen, säger 
Anna Knu-
tola.

Hon betonar dock att che-
fen i det här skedet inte ens 
behöver nämna ordet alkohol. 
Med så svaga signaler kan 
problemen lika gärna bottna i 
en mängd andra saker – 
stress, skilsmässa eller något 
privat som personen inte vill 
prata om på jobbet.
! Det handlar om att vara 

konkret och verkligen ta upp 
det som är bekymret. Som 
chef är min huvuduppgift att 
se till att arbetet fungerar, att 
vi är effektiva och producerar 
det vi ska. Jag är inte terapeut 
som ska lösa medarbetarnas 
problem. Däremot kan jag 
tala om vilken hjälp företaget 
har att erbjuda genom exem-
pelvis externa partner eller 
HR-avdelningen, säger Anna 
Knutola.

Den utsträckta handen bör 
också kompletteras med att 
chefen tydligt framför vilka 
krav på förändring arbetsgiva-
ren ställer på medarbetaren, 
och detta följs lämpligen upp 

vid ett nytt möte inom ett par 
veckor eller en månad.
! Har det då blivit en för-

bättring är ju det jättebra. Då 
har det arbetsrelaterade målet 
uppnåtts. Om situationen inte 
har förbättrats kan chefen fö-
reslå en utredning för att ta 
reda på vad problemen beror 
på. I det läget är det många 
som vänder sig till företags-
hälsovården eller hör av sig till 
oss, säger Anna Knutola och 
påpekar att en Alnautredning 
också kan användas för att 
utesluta att det handlar om al-
kohol.

En legitimerad person utreder 
orsaken till att medarbetaren 
inte mår så bra, utifrån vad 
som hänt eller inte fungerar 
på jobbet. Hela livssituationen 
tas upp i syfte att motivera 
personen till förändring.  
Samtalen är sekretessbelagda 
och efter utredning får chefen 
och medarbetaren en rapport 
och en bedömning av medar-
betarens eventuella proble-
matik med förslag på åtgärd, 
till exempel terapisamtal. 

Anna Knutola poängterar 
att arbetsgivaren/chefen har 
en tydlig roll under hela den 
här processen – det är viktigt 
att hålla i och följa upp för att 
en förändring ska hålla över 
tid:
! Ofta finns det en proble-

matik knuten till alkohol i bot-
ten. Men för arbetsgivaren 
handlar det om vilken ände 
man ska börja rota i. Genom 
att fokusera på arbetspresta-
tionen ställer sig chefen på 
rätt spelplan, och kan därmed 
agera i ett tidigt skede – oav-
sett vad orsaken till proble-
men är.

S U S A N N A L I D S T RÖ M

Arbetsmiljöverkets 
föreskrift Arbets-
anpassning och 
rehabilitering (AFS 

1994:1) omfattar även arbets-
givares ansvar när det gäller 
medarbetare som har utveck-
lat ett beroende av alkohol eller 
droger. Detta är att betrakta 
som en sjukdom, vilket innebär 

samma ansvar som vid vilken 
rehabilitering som helst.
Frågor om alkohol och droger 
ska vara en del av företagens 
systematiska arbetsmiljöarbe-
te (AFS 2001:1). Arbetsgivarens 
ansvar att förhindra att män-
niskor blir sjuka av sitt arbete 
gäller både fysiskt och psyko-
socialt. 

BEROENDE AV ALKOHOL  
OCH DROGER JÄMSTÄLLS 
MED SJUKDOM

VETT 
& RÄTT

VETT & 
RÄTT

När du misstänker  
– men inte riktigt vet

Läs mer!
 Almega: Arbetsgivarguiden 

på almega.se
 Prevent: prevent.se
 Arbetsmiljöverket: 

av.se

Anna Knutola 
är konsult på 
Alna.

 

Var med och lös nästa dilemma 

som vi presenterar i vårt 

nyhetsbrev. Prenumerera på 

almega.se/prenumeration 

LÖS NÄSTA 
DILEMMA!
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Enligt arbetsmiljölagen 
ska arbetsgivaren var tyd-

lig med vilka regler och rutiner 
som gäller om man är påverkad 
av alkohol eller andra berus-
ningsmedel på arbetet. För att 
göra detta bör man ta fram en 
handlingsplan för hur olika 
missbruksproblem ska hante-
ras. Den ska också innehålla en 
alkohol- och drogpolicy.  

Policyn ska tydligt tala 
om hur företaget ser på 

alkohol och droger, till exempel 
om alkohol får serveras på per-
sonalfester och vad som hän-
der om någon kommer påver-
kad till jobbet.

Alla led i åtgärdskedjan 
bör ingå: förebyggande 

åtgärder och tidiga insatser 
samt stöd och hjälp åt alkohol- 
och drogberoende – det vill 
säga rehabilitering. Det är ock-

så viktigt att öka medvetenhe-
ten om alkohol- och drogpro-
blemen i företaget och ge kun-
skaper till nyckelgrupper som 
exempelvis chefer och arbets-
ledare.

Handlingsprogrammet 
ska göras av företaget i 

samverkan med medarbetare 
och fackliga företrädare. Det 
ska inte råda någon tvekan om 
de anställdas olika roller och 
befogenheter när det gäller att 
förebygga, upptäcka och åtgär-
da missbruksfall. 

Företag ska ha alkohol- och 
drogpolicy och handlingsplan
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Företagen gör allt  
för att få tag på folk

I KORTHET

Det är brist på arbetskraft  
i många branscher. Och än 
värre kommer det att bli. 
 Företagen blir mer och mer 
upp#nningsrika för att hitta 
rätt medarbetare.

REKRY TERIN G ISS , som letar 
efter en affärsutvecklare, har 
valt en ny väg: de ber face-
book- och twitteranvändare 
om hjälp och betalar en hitte-
lön på 50 000 kronor till den 
som tipsar om den som blir 
anställd. 

– Det är frustrerande att det 
är så svårt att hitta riktigt kva-
lificerade personer. Det här är 
inte ett arbete som man söker 
på annons. Den person vi vill 

ha kanske inte aktivt söker 
nytt jobb och finns sannolikt 
inte hos rekryteringsföreta-
gen, säger ISS marknadschef 
Christer Ekelund. 

– Genom att gå utanför de 
traditionella ramarna och i 
stället be facebook- och twit-
teranvändare om hjälp hoppas 
vi kunna få fram rätt kandi-
dat.  

Talangjakt och audition har 
använts länge när det gäller 
skådespelare och dansare, nu 
har det spridit sig till andra 
branscher. Clarion Hotel Sign i 
Stockholm och SJ är några 
som använder det för att rekry-
tera ny personal där det per-
sonliga bemötandet är viktigt i 

jobbet. Även advokat byråer 
provar nya vägar. Bland annat 
låter de juridikstuderande 
delta i förhandlingsspel för att 
sålla fram dem som kan fung-
era bäst på en advokatbyrå. 
Speedrekrytering är en relativt 
ny företeelse. Arbetsgivaren 
får på kort tid träffa många 
personer och väljer  sedan vilka 
man vill gå vidare med. 

Ännu svårare är det att få 
tag på IT-folk och ingenjörer 
 – rätt kompetens finns helt 
enkelt inte. Fler och fler före-
tag letar därför utanför Sve-
rige och när det gäller IT hit-
tar många det de söker i In-
dien.  
 LOT TA O O M

SÖKANDE
Det krävs nya idéer för 
att hitta rätt medarbetare.

Snöstormen är 
arbetstagarens 
ansvar
ARB ET S R ÄT T Du vaknar upp en 
morgon och tittar ut genom 
fönstret. Det är helt vitt ute, snö-
storm. Hur ska jag komma till 
jobbet, tänker du? 

Det är arbetstagarens ansvar 
att ta sig till och från jobbet och 
att komma dit på utsatt tid. 
Kan man inte ta sig till jobbet 
på grund av omständigheter 
som man inte själv råder över 
har arbetsgivaren rätt att göra 
avdrag för tjänstledighet. En 
sådan här situation är sällan sak-
lig grund för uppsägning.

Designa dina 
möbler själv 
D EL AK TIG H ET Forskare på institu-
tionen för designvetenskaper 
vid Lunds tekniska högskola tar 
”design on line” #era steg längre 
än t-shirtar och gympaskor. 
Snart kan vi designa våra egna 
möbler på datorn och låna 
mönster och byggmodeller från 
naturen. Bakom programmet 
ligger många uträkningar och 
tester. Samtidigt som det ska 
vara lustfyllt och enkelt för kun-
den är produkten laddad med 
avancerad kunskap om naturens 
sätt att konstruera både växter 
och djur. 

En byggmodell som ofta åter-
kommer i naturen är #erkanti-
ga fack eller ihåliga klossar som 
fogas samman, ungefär som i en 
bikupa. Den modellen har fors-
karna anpassat så att den kan 
användas till att konstruera hyl-
lor eller bordsstativ. Datorn räk-
nar snabbt ut om möbeln är sta-
bil nog, går att tillverka, pekar 
ut svaga punkter och föreslår 
förändringar. Sedan kan beställ-
ningen skickas vidare till tillver-
karen, industrin, är tanken. 

Rookieprogram ger  
alla  ny kompetens 
Musikbranschen behöver 
nytänkande och kompetens-
växling. Stim rekryterar 
 traineer för nya idéer och 
 påverkan.

KO M PETEN S Musikbranschen 
har genomgått en stor för-
ändring under de senaste 
åren. Nu rekryterar Stim en 
grupp med 
traineer för 
att få in nya 
idéer i orga-
nisationen. 
Samtidigt 
hoppas de 
att de unga 
ska påverka 
de andra 
medarbetarna.  

– Vi behöver vidga organi-
sationens kompetens och få 
in nya idésprutor i huset. En 
grupprekrytering ger de nya 
medarbetarna unika möjlig-

heter att påverka, säger 
Venke Osnes, tf personalchef 
på Stim.

För att få rookieprogram-
met att ge avtryck i hela orga-
nisationen kommer Stim att 
sätta upp rookiebloggar. Ge-
nom att låta rookies blogga 
om sina tankar och funde-
ringar vill man få till stånd  
en dialog och ett erfaren hets-
utbyte med Stims  övriga 
medarbetare.

– Med rookieprogrammet 
vill vi också att hela organisa-
tionen ska känna att ett för-
ändrings- och utvecklingsar-
bete pågår. Det ömsesidiga 
utbytet mellan de befintliga 
och de nya medarbetarna 
som kan påbörjas via bloggen 
och kommentarfunktionerna 
kommer förhoppningsvis att 
landa i flera kreativa och rea-
listiska förslag till föränd-
ringar, säger Venke Osnes.

Detta enligt arbetslivsunder-
sökningar från Kairos Future. 

Thomas Fürth, forskningsle-
dare på Kairos Future, konsta-
terar att det råder några stora 
missförstånd mellan vad unga 
värdesätter och vad HR-che-
fer tror att de vill ha. Till exem-
pel tenderar HR-chefer att 
underskatta ungas behov av 
anställningstrygghet och hög 
lön, medan de å andra sidan 
överskattar vikten av #exibla 
arbetstider och självständigt 
arbete.

75%
av 70-talisterna 
kan tänka sig en 

roll som chef

Facebook eller 
inte på jobbet
EFFEK TIVITET Enligt en under-
sökning av Projectplace anser 
en klar majoritet projektmed-
lemmar i dag att sociala verk-
tyg hjälper dem att arbeta 
e-ektivare. Svenskarna var 
med 54,2 procent de som var 
mest positivt inställda. I stu-
dien hade man frågat projekt-
ledare och projektmedlem-
mar i Skandinavien, Tyskland, 
Storbritannien, Frankrike och 
Nederländerna. Svenskarna 
var mest positivt inställda till 
sociala medier i arbetssitua-
tioner. 

Enligt analysföretaget 
Gartner kommer sociala 
medier som kommunikations-
verktyg att ersätta traditionell 
mejl för minst 20 procent av 
företagsanvändare 2014.

Du behöver inte hålla tummarna och hoppas 
att allt ska gå vägen när du säljer eller köper 
bemanningstjänster.

Med standardavtal kan affärsavtal ingås snabbt 
och med relativt liten juridisk kunskap.

Bemanningsföretagens standardavtal ! nns för 
personaluthyrning, rekryteringsuppdrag och 
omställningsuppdrag.

Läs mer och ladda ner standardavtalen gratis på

www.bemanningsforetagen.se

Nu är det lättare att köpa och 
sälja bemanningstjänster!

Läs mer!
Läs mer om olika typer av 
ledighet och frånvaro i 
Arbetsgivarguiden på 
almega.se

Venke Osnes

ILLU
STRATIO

N
 PÄR EK
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KONTRAST
Ingalill Sjö har möjlighet 
till en stunds avslappning 
mitt i kontorslandskapet. 

  TEXT TOVE GYLLENSTIERNA  FOTO SUSANNE KRONHOLM

         PROBLEM: Tre av fyra medarbetare ogillade 
    idén med kontorslandskap och blev 
 stressade av den stora förändringen.  
       LÖSNING: Prevent arbetade både före och efter 
 !ytten med att skapa en arbetsplats med möjligheter 
        till samarbete och arbetsro. 

          Så fann  vi  
 arbetsro i       öppet kontor
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tigt låg de sociala aspekterna – hur man utan 
stress umgås och arbetar ihop – belysningen 
och möjligheten till eget utrymme i topp.

”Vi pratade mycket om 
stress, om att ta och ge 
kritik och om vett och 
etikett i öppna kontor.”

I ngalill Sjö tar emot i Prevents öppna 
kontor vid Skanstull i Stockholm. Här 
vilar en avspänd, nästan hemlik at-

mosfär med en lugn färgskala, ett behag-
ligt ljus och en dämpad ljudnivå.

– När vi hittade lokalen var den helt rå, 
så vi har planerat och låtit bygga upp kon-
toret från scratch tillsammans med en 
byggnadsingenjör, en inredningskonsult 
och en ergonom. 

Trots motståndet hos medarbetarna var 
man helt klar över att man ville ha ett öp-
pet kontor. 

– Vi ansåg att det är en förutsättning när 
man arbetar i projekt. I ett öppet kontor 
kan medarbetarna snabbt och enkelt kom-
municera med varandra. Samtidigt för-
stod vi att vi måste förbereda oss noga, 
både inför det nya arbetssättet och inför 
det faktum att vi var många som skulle 

hålla till i samma utrymme hela dagarna. 
Flytten skulle alltså genomföras som alla 

andra stora organisationsförändringar. 
– För oss blev det ett bra tillfälle att prova 

vårt nya arbetssätt, så flytten skulle drivas 
i projektform och en speciell flyttgrupp bil-
dades. 

Medarbetarna fick ta del av ett utbild-
ningsprogram, bland annat träning i att ar-
beta i grupp, kurser i organisationsutveck-
ling och beslutsfattande samt i etik och 
moral.

– Vi tog fasta på medarbetarnas svar i 
enkäten. När det gäller det sociala pratade 
vi mycket om stress, att ta och ge kritik och 
om vett och etikett i öppna kontor. Även 
om man jobbar projektorienterat finns ar-
betsuppgifter som kräver koncentration. 
Vi skapade därför en uppförandekod.

– Dessutom såg vi till att informera kon-
tinuerligt under hela flyttprocessen. Med-
arbetarna fick också visst inflytande på in-
redning och möbler, genom att vår inred-
ningskonsult gav olika förslag som de fick 
välja bland. Varje avdelning hade en repre-
sentant i flyttgruppen.

Det nya kontoret består av en reception, ett 
integrerat kök och matrum, ett mindre 
storrum med sex platser för administratö-
rerna samt ett för utbildningsbokarna, se-
parata rum för vd och vd-assistent, två 
konferensrum och fyra tysta rum. Och så 
Skeppet, det vill säga det största rummet, 
med plats för 29 medarbetare.

– Vår vd ville sitta i Skeppet, men med-
arbetarna sa ifrån. Vi ville att det skulle 
vara möjligt att gå in, stänga dörren och ha 
ett enskilt samtal med vd.

I Skeppet har man avgränsat varje ar-
betsplats genom att sätta upp skärmar med 
ljudabsorbenter och skåp mellan borden.

– Varken skärmar eller skåp är högre än 
att man kan se ut över rummet när man 
står upp. När man sitter är man däremot 
skyddad, såväl från distraherande syn-

”Det gick åt mycket tid 
att leta upp kollegerna.”

N är Prevent fick ny vd ville han införa 
ett mer projektorienterat arbets-
sätt. Något som var lättare sagt än 

gjort. Här hade inte skett några större för-
ändringar på många år, så medarbetarna 
hade inte precis förändringsberedskap.

– Dessutom var kommunikationen inte 
den bästa, eftersom vi satt i traditionella 
cellkontor, utspridda på flera plan. Det gick 
åt mycket tid att leta upp kollegerna, något 
som gjorde vårt arbete ineffektivt, berättar 
Ingalill Sjö, utbildningsledare på Prevent. 

– Vår nye vd ville riva väggarna mellan 
medarbetarna, både bildligt och bokstav-
ligt, för att få till det samarbete som han 
tyckte var en förutsättning för ett projekt-
orienterat arbetssätt. 

Tidpunkten visade sig vara bra vald. Kon-
traktstiden för den dåvarande lokalen löpte 
snart ut och hyran skulle chockhöjas. Man 
beslöt sig för att hitta en ny lokal, som 
kunde anpassas till det nya arbetssättet – ett 
kontor med öppen planlösning.

När medarbetarna fick svara på en enkät 
om vad de tyckte om att sitta i öppna kontor, 
visade det sig att bara en av fyra var positiva 
och att hälften hade erfarenhet av öppet 
kontor innan. På frågan om vad som var vik-

1
  Problem  2

Genomförande

Kontorslandskap  
var en förutsättning 
för att kunna arbeta 
mer projektbaserat

intryck som i viss mån från störande ljud.
– Belysningen har vi jobbat mycket med. 

Den ger ett jämnt ljus som är så likt dags-
ljus som det är möjligt. När man kommer 
till sitt skrivbord drar man i en sladd, så 
förstärks ljuset från lampan ovanför. När 
man lämnar försvagas ljuset automatiskt 
efter ett tag. 

Att alla skulle ha höj- och sänkbara bord 
var självklart, liksom bärbara datorer. Dels 
för att man vid behov ska kunna dra sig till-
baka i ett så kallat tyst rum, dels för att 
kunna arbeta hemifrån när man behöver 
lugn och ro. 

– Alla våra medarbetare har rätt att 
jobba hemma vid behov.

När inredningen var på plats kom ergo-

nomen och hjälpte till med sådant som att 
ställa in ljus, stolar och dataskärmar.

De tysta rummen kan inte bokas. Dit kan 
man dra sig undan när man har telefon-
samtal av känslig natur eller behöver sitta 
ostört och läsa eller skriva. Det kan också 
vara när flera behöver prata med varandra 
och inte vill besvära andra i rummet. 

Mitt i Skeppet finns en hemtrevlig soff-
grupp omgiven av bok- och tidningshyl-
lor samt en musikanläggning med hörlu-
rar. Här kan man sitta och läsa och sam-
tidigt lyssna på musik utan att störa 
kollegerna.

– Det kan vara lättare att koncentrera 
sig, när man på det här sättet utestänger 
omgivningen. Vi har också en hel del av-

stressningsband och liknande om man be-
höver varva ner.

Ingalill Sjö berättar att de noga tänkte ige-
nom hur medarbetarna skulle placeras i 
det öppna kontoret:

– De som pratar mycket i telefon sitter 
för sig själva i en hörna. De som arbetar 
ihop sitter tillsammans.

Så kallad överhörning, att ofrivilligt höra 
andras samtal, kan vara bra om man själv 
är berörd på något sätt. Informationsvä-
garna blir kortare på det viset. Men om 
samtalet inte har något med en själv att 
göra är det lätt att man blir störd. Hur störd 
man blir beror på dagsformen. Har man  
till exempel sovit dåligt är det svårare att 

YTA 
Monica Lörnbo och Krister 
Skoglund har närmare tjugo 
kvadrat var på kontoret. 

Tänk på ditt röstläge.

Ropa inte tvärs över 
rummet.
Kom överens om hur radio-, 
musik- och datorlyssnande 

får ske.

Kom överens om att ni ska 
säga till varandra om ni blir 

störda )och att den som blir tillsagd 
inte ska ta det personligt. 

Undvik starka dofter, 
som kan upplevas som  

irriterande.

Tysta rum ska inte kunna 
förbokas.
Satsa på mobila datorer och 
en mobil växellösning, så att 

man lätt kan #ytta till tyst rum vid 
behov.

Håll ordning på och runt 
skrivbordet.
Gå inte runt i det öppna 
kontoret och prata i telefon.
Den som får gäster ansvarar 
för att informera dem om 

uppförandekoden i rummet.

Vett och etikett i kontorslandskapet på Prevent
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Hur har ni gjort?
Vi hörde oss för hos två företag: Vad har ni jobbat 
mest med för att få ert öppna kontor att fungera?

koncentrera sig. Många tycker att det mest 
besvärande i öppna kontor är koncentra-
tionssvårigheter till följd av andras prat.

– Man får inte vara rädd för att ändra, om 
det finns något som inte fungerar så bra. 
Borden är inte fastspikade i golvet. Efter-
hand har vi fått göra vissa omflyttningar. 

En sak som först inte blev så lyckad var pla-
ceringen av borden vid rummets ingångar.  

– En person satt då precis vid ingången 
till Skeppet och samtidigt alldeles intill 
dörren till ett av sammanträdesrummen. 
Hon satt vänd utåt och blev ofta störd, 
 eftersom hon uppfattades som ett slags 
 receptionist av dem som kom på besök och 
skulle in i sammanträdesrummet.

Ingalill Sjö berättar också att det i början 
hände att tillfälliga besökare på kontoret 
gick runt och pratade i telefon, till exempel 
vid pauser från sammanträden.

– Ofta pratar man extra högt när man 
talar i telefon. Särskilt om man inte hör så 
bra vad den i andra änden säger. Vi sa till 
alla medarbetare att de som får besökare 
bör tala om för dem vilken uppförandekod 
som gäller i vårt kontor.

– En viktig lärdom har varit att vi måste 
följa upp och göra små förbättringar efter-
hand, inte bara av den fysiska miljön, utan 
även av vett- och etikettsregler, säger Inga-
lill Sjö.

”Syftet, att få till ett  
ökat samarbete,  

har uppnåtts.”

När Prevent flyttade till sitt nya 
öppna kontor var medarbetarna 
väl förberedda. Ändå var inte alla 

övertygade. 
– Visst fanns det några som kom hit med 

en ganska motvillig attityd, medger Ingalill 
Sjö. 

Men efterhand har man rättat till sådant 
som inte blivit riktigt bra. 

Ett exempel är den extra insats som gjor-
des av företagshälsovården för att lindra 
stress och hjälpa rökare att sluta röka 

– De flesta lyckades och nu har vi nästan 
inga rökare här, säger Ingalill Sjö.

I dag tycker så gott som alla medarbetare 
att fördelarna med att arbeta i ett öppet 
kontor uppväger nackdelarna. Av dem som 
hade en negativ inställning från början var 
de flesta äldre och många av dem har nu 
slutat. Medarbetarna har blivit både fler 
och genomsnittligt yngre. Det finns under-
sökningar, till exempel av forskarna Beata 
Sjöberg och Per Hamid Ghatan, som visar 
att yngre trivs bättre med att arbeta i öppna 
kontor.

Syftet, att få till ett ökat samarbete, har 
uppnåtts.

– Samarbetet har underlättats, eftersom 
det är så lätt att kommunicera. En annan 
viktig fördel är att tidstjuvarna har försvun-
nit. Vi behöver inte lägga tid på att jaga var-
andra i telefon eller på mejl. 

– Och som en extra bonus har den ökade 
kommunikationen gjort oss mer kreativa.

3
 Resultat 

Mats Godée, projekt -
ledare på UR:

”Det #nns inte 
längre några  
vi och dom”
– Planeringen. Under 
två års tid förberedde vi 
oss inför #ytten till ett 
ombyggt hus i tre plan. Vi 
ville ha en förändring i vår 
arbetsprocess och var kla-
ra över att alla skulle sitta i 
öppet kontor, även vd. Men 
det fanns en oro hos per-
sonalen som vi måste job-
ba med.

I oktober i år gick #yttlas-
set. Mats Godée var #ytt-
general.

– Vi bildade tre arbets-
grupper: en arbetade med 
den tekniska förändringen, 
en med ombyggnaden och 
inredningen, en med den 
nya arbetsprocessen. Vi 
hade projektgenomgång-
ar med en referensgrupp, 
bestående av nyckelper-
soner inom företaget, som 
hade regelbundna möten 
med arkitekter och andra 
ansvariga.

De arkitekter som anlita-
des såg över UR:s behov. 

– De utgick bland annat 
från vilka funktioner vi 
behöver, hur #ödet ska 
vara i lokalerna och hur vi 
vill att möten ska gå till. 

En trappa i mitten av 
huset skär igenom alla 
plan, så att man direkt får 
en överblick och kan orien-
tera sig. Samtidigt som alla 
kan se vem som kommer 
och går och själva känna sig 
sedda.

– I våra förra lokaler 
fanns en massa tarmar och 
återvändsgränder. Det kun-
de gå månader innan man 
såg en del kolleger.

Det öppna kontoret 
har alltså redan förändrat 
arbetssättet på ett positivt 
sätt. Och förhoppningsvis 
ännu mer med tiden, tror 
Mats Godée:

– Vår ambition är att 
revirtänkandet ska försvin-
na. Att det inte längre ska 
"nnas några vi och dom.

 

Ann-Beth Antonsson,  
professor och avdelnings-
chef på IVL Svenska 
Miljöinstitutet:

”Sociala perso-
ner kan ha svårt 
att stänga ute 
omgivningen”
 – Vi pratar om hur vi har 
det och hur vi vill ha det … 
Vi har bestämt oss för att 
direkt ventilera problem 
som dyker upp, vara raka 
mot varandra och inte ta 

illa upp om vi blir tillsagda. 
Samtidigt måste vi respek-
tera varandras olikheter.

IVL sitter sedan fem år 
i lokaler som bland annat 
består av öppna kontor 
med plats för mellan 12 
och 30 personer. Det "nns 
även en hel del små rum, 
där bland andra vd och 
övriga i ledningsgruppen 
sitter.

– Tre av oss avdelnings-
chefer valde att sitta ihop 
med våra medarbetare, 
säger Ann-Beth Antons-
son.

Hon berättar att många 
var oroliga inför #ytten och 
tanken på att sitta i öppet 
kontor.

– Några var väldigt tyd-
liga med att de inte kunde 
tänka sig det och "ck då  
i möjligaste mån sitta i  
ett av de vanliga kontors-
rummen.

Trots bra utformning och 
skärmar mellan borden har 
några få medarbetare haft 
svårt att anpassa sig i de 
öppna kontoren. Dels bero-
ende på arbetsuppgifterna, 
dels på personligheten. 

– Exempelvis kan mycket 
sociala personer ha svårt 
att stänga ute omgivning-
en. Då har vi tagit tag i det 
och gjort om#yttningar.

Men i dag tycker de 
#esta att fördelarna med 
öppet kontor är #er än 
nackdelarna:

– Informations#ödet 
fungerar bättre, det är enk-
lare att stämma av saker. 
Och så blir man sedd och 
känner sig som en del av  
ett sammanhang. I eget 
rum är det lätt att bli bort-
glömd.

RULLA HIT!
Den snabba 

kommunikationen 
medarbetare emellan 

har blivit enklare. 
Här Ingalill Sjö 

och Jessica Frisk.

För att få en så bra ljudmiljö som möjligt 
satte man redan från början upp många 
ljudabsorbenter. I hela Skeppet ligger en 
linoleummatta med en ljudabsorbent un-
der som ska mildra gångljud, och dess-
utom sitter ljudabsorbenter i taket som ska 
ta bort annat ljud. 

– Ändå har vi behövt dämpa ljudet ännu 
mer efterhand. Bland annat passade vi på 
att sätta in fler ljudabsorbenter när vi be-
hövde bygga bort luftdrag.

– Efter en tid i vårt nya kontor insåg vi 
ändå att många kände sig stressade. Det 
förstod vi när flera av dem som tidigare 
hade slutat röka började igen. Troligtvis 
var det förändringen i sig, och inte bara det 
faktum att många arbetar i samma rum, 
som var påfrestande. För det var ju mycket 
som hände på en och samma gång: ny vd, 
nytt arbetssätt, flytt till ny stadsdel och ny 
typ av arbetsplats.

Och detta i en organisation där det inte 
skett några större förändringar på många år.

– Vi tog i alla fall insikten om stress på 
allvar och utökade vårt avtal med företags-
hälsovården. Vi kunde bland annat få gå 
kurser i hur man hanterar sin stress och rö-

kare kunde få hjälp med rökavvänjning. 
För Prevents del var det nya arbetssättet, 

att arbeta mer i projektform, det starkaste 
motivet bakom beslutet att flytta till ett öp-
pet kontor. Det finns företag som väljer öp-
pet kontor för att spara pengar, de tycker 
att lokalerna då utnyttjas mer effektivt.

– Men vi ville inte pressa in alltför många 
per kvadratmeter och snålade inte in på ut-
rymmen som tysta rum, säger Ingalill Sjö. 

Tvärtom ville man ha lite extra yta, så att 
det finns marginal att förtäta om företaget 
behöver växa.

– Normen är minst tio kvadratmeter per 
person. Men det tycker vi är för snålt. Här 
har vi cirka 18–20. 

Frågan om medarbetarnas eget utrymme, 
om ordning och integritet, har varit svår.

– Från början var det sagt att vi skulle 
hålla god ordning på och kring våra skriv-
bord. Vi fick inte ha personliga saker, fa-
miljefotografier och liknande framme. 

Policyn skrevs på inrådan av inrednings-
konsulten, som tyckte att kontoret skulle 
vara så prydligt och snyggt som möjligt. 

– Hon tyckte att allt arbetsmaterial var 
tillräckligt rörigt. Skulle vi dessutom ha 
privata prylar skulle intrycket bli för gytt-
rigt. Men efterhand började vi slappa till 
oss och ibland gick vd runt och sa att vi 
måste röja upp och stoppa undan bilder ef-
tersom det skulle komma besök.

                    ”Man får inte vara rädd för att ändra,  
om det "nns något som inte fungerar så bra. 

Borden är inte fastspikade i golvet.”
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!R edan från starten år 2000 hade 
grundaren Peter Rehnström en 
vision om att Support syd skulle 
bli bäst i landet på städning och 
internservice. Och han visste 

att det hängde på personalen om företaget 
skulle lyckas. 

Han började fundera på om han kunde 
hitta ett sätt att få medarbetarna att gå i 
samma riktning som ledningen ville och 
om lönen kunde bli ett styrmedel. 

2004 påbörjade Peter Rehnström och 
Lars Gerdin, vice vd och delägare, en dia-
log med Fastighetsanställdas förbund för 
att se om de gemensamt kunde hitta andra 
principer för lönesättning än de gängse. 
Med det traditionella pottfördelningssys-
temet, som man hade de första fyra åren, 
var möjligheterna små att premiera med-
arbetare som ansträngt sig extra för att ge 
kunden en bra upplevelse.

Två principer enades de om. Att lönen ska 
motsvara prestationen för det utförda ar-
betet, inte anställningstiden. Att anställda 
med högre lön ska prestera mer än de med 
lägre lön, varav följer att det blir svårare för 
personen med högre lön att få en löneför-
höjning.

– Jag upplevde aldrig några motsätt-
ningar i diskussionerna med facket, utan 
vi lyssnade på varandra och landade i en 
gemensam uppfattning, säger Peter Rehn-
ström. 

På städföretaget Support syd i Skåne får de anställda  
lön efter prestation, inte efter ålder eller anställningstid.

– Det är ett sätt att få hela personalen att jobba mot  
vår vision, säger Peter Rehnström, vd. 

Lön efter 
prestation  
– så gick det till

TYDLIGT
Systemet är väldigt 

transparent och ger 
positiv respons, 

säger Peter Rehnström. 

 ”De med högre lön ska prestera   
 mer. Det är alltså svårare  

 för dem att få en förhöjning.” 

Med dessa principer som grund kunde 
Peter Rehnström, som sedan dess haft an-
svaret för löneförhandlingarna, börja ut-
veckla ett helt nytt lönesystem. Första ste-
get blev att formulera vilka prestationer 
som skulle bedömas.

– Jag kom fram till att det handlade 
mycket om mjuka värden, som service och 
upplevelse, samarbete, initiativkraft och 
lyhördhet.

Sammantaget togs sju lönekriterier fram 
och varje kriterium skulle bedömas utifrån 
en femgradig skala. 

2006 var det nya systemet fullt utvecklat 
och sedan dess har kriterierna reviderats 
en gång.

– Systemet är väldigt tydligt och trans-
parent och jag får mer positiv respons från 
de anställda än tvärtom, säger Peter Rehn-
ström.

Han talar sig varm för relationen med 
Fastighetsanställdas förbund och beskri-
ver dem som en partner mer än en mot-
part. En partner som är med och utvecklar 
företaget i lika hög grad som ledningen. 

Sedan det nya lönesystemet sjösattes har 
tre personer hört av sig till facket med syn-
punkter, som i samtliga fall kunnat tas om 
hand i ett telefonsamtal.

– Jag har upplevt att det finns ett förtro-
ende mellan facket och oss. De vet att vi har 
en omsorg om personalen, säger Peter 
Rehnström, utan att fördenskull sticka un-
der stol med att det funnits olika åsikter. 
Mest diskussioner har det blivit kring hur 
lönekriterierna formulerats och kring lö-
neprocessen, något som Peter Rehnström 
hellre ser som ”input” än som motstånd.

I jämförelse med det traditionella pottför-
delningssystemet ligger lönenivån på Sup-
port syd något högre. Stora resurser läggs 
också på de lönesättande cheferna, drifts-
ledarna. Alla ledare får gå UGL (Utveck-
ling grupp och ledare) för att utbildningen 
ger de mjuka värden som Peter Rehnström 
tycker man ska ha som chef.

I det dagliga arbetet är det också viktigt 
att driftsledarna verkligen har tid att utföra 
sitt ledarskap på ett bra sätt. Det handlar 
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UTVECKLING
Nu måste både ledning och medarbetare motivera 
varför de tycker som de gör. Peter Rehnström, 
här med Carl Ziegler och Renée Hermansson

både om att ha en omsorg om individerna 
och samtidigt bedöma deras prestationer 
utifrån just de kriterier som bestämts.

– Man kanske tycker någon är allmänt 
trevlig, hjälpsam och alltid ställer upp som 
vikarie, men om det inte är ett kriterium vi 
bedömer får man ingen lönehöjning för det. 

Peter Rehnström tycker att det redan har 
blivit enklare för driftsledarna, att de blir 
mer och mer vana vid att bedöma de anställ-
das prestationer. Han får medhåll från Anki 
Brorsson, en av driftsledarna, som upplever 
att det blivit allt enklare att sätta lönerna.

Ingen driftsledare har fler än 25 anställda. 
I uppgifterna ingår både att leda arbets-
laget och att leda var och en. Sex arbets-
plats träffar om året ska driftsledarna hålla 
i, var av en heldag där gemensamma mål 
sätts upp för arbetslaget. Syftet med 
 arbetsplatsträffarna är att få tid både till 
fortbildning av personal och uppföljning 
av de gemensamma mål som satts upp.

Driftsledarna har också två utvecklings-
samtal per år med sina medarbetare och 
det är dessa samtal som sedan ligger till 
grund för vilken lönenivå den anställde 
hamnar på. 

För Renée Hermansson, driftsledare, är 
utvecklingssamtalen en av de viktigaste de-
larna i jobbet.

– Det nya systemet kräver mer att både 

Så bedöms medarbetarnas prestationer
De lönesättande cheferna 
på Support syd är driftsle-
dare, med ansvar för max 25 
anställda. Driftsledarna skö-
ter också kontakterna med de 
kunder dessa anställda arbe-
tar hos.

Vid utvecklingssamtalen 
på hösten informeras den 
anställde om lönekriterierna 
och tillsammans med driftsle-
daren sätter men upp indivi-
duella mål.

Vid utvecklingssamtalet 
på våren gör den anställde en 
egen bedömning hur han eller 
hon tycker att kriterierna upp-

fyllts. Driftsledaren gör sam-
ma sak och sedan har de en 
gemensam diskussion, där de 
försöker komma överens om 
en lönenivå. Kommer de inte 
överens är det driftsledarens 
uppfattning som gäller. 

Driftsledarna trä-ar ofta 
sina medarbetare på kundbe-
söken och har ofta en tydlig 
uppfattning om hur de fung-
erar utifrån de kriterier som 
satts upp.
De olika kriterierna  
som bedöms är:

ledarskap (gäller grupple-
dare och driftsledare)

personliga målsättningar 
(att medarbetaren själv for-
mulerar mål med sitt arbete)

 samarbete
 egenansvar
 kunddialog
 arbetsinstruktion (kvali-

teten på arbetet)
 kompetens (om man till 

exempel har Städbranschens 
Yrkesbevis, SYB)

Utöver lönekriterierna har 
varje anställd chans till en 
extra bonus om de tipsar om 
nya kunder och tipset leder 
till ett kontrakt.

vi och medarbetarna motiverar varför vi 
tycker som vi gör, säger hon.

I takt med att företaget har vuxit till da-
gens cirka 300 anställda har allt fler drifts-
ledare anställts. Dessutom har ledningen 
blivit förstärkt med en personalansvarig. 

Omsättningen har stadigt ökat och nästa 
år räknar Peter Rehnström med att man 
når upp till 100 miljoner. Samtidigt har 

lönsamheten kortsiktigt sjunkit i om-
gångar, när ny personal anställts. 

– Ska vi klara av en omsättningstillväxt 
måste vi ha fler arbetsledare. Vi får aldrig 
tappa relationen med de anställda och med 
kunderna. Då kan vi inte bli bäst längre.

 text A N N A" L EN A B JA R N EB ERG
 foto P E T ER W E S T RU P

Tävla om GötaPriset!
GötaPriset är en vänskaplig  tävling för alla som utvecklar och  
förbättrar kvaliteten i kommuner, landsting, regioner och stat.  
Har du varit med och förändrat din verksamhet på ett nytt och  
spännande sätt? Skicka in din anmälan senast den 13 december  
så har du chansen att vinna 150 000 kr.

www.kvalitetsmassan.se
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%Jag tvekade aldrig. När allt an-
nat var hemskt och kaotiskt 
var vetskapen att jag skulle 
fortsätta den enda tanken 
som gav mig ro. Det här var 
något som vi skapat ihop och 

som fortfarande var levande. Och så 
skulle det förbli, säger Lotta Nilsson.

Lotta och Janne Nilsson träffades 
1991 när Janne anställde henne 
som säljare i sitt klädföretag. De 
blev ett par och snart även kompan-
joner i företaget. De bodde i Stock-
holm, men åkte till USA två gånger 
om året för att få inspiration till nya 
kollektioner. Somrarna tillbringade 
de i Skärhamn på västkusten och 
efter några år tillsammans be-
stämde de sig för att flytta dit för 
gott och öppna en klädbutik. 

Samtidigt var träning och frisk-
vård ett stort gemensamt intresse. 
Både Lotta och Janne engagerade 
sig i den lokala gymnastikfören-

ingen som ledare i pass som step-
up, power hour och spinning. Lotta 
engagerade sig också i räddnings-
tjänsten och utbildade sig till del-
tidsbrandman. Hon var tidigt med 
och drev olika friskvårdsprojekt i 
kombination med riskutbildningar 
för skolbarn i kommunen. Det var 
samma drivkraft då som nu – om 
hon kunde få barn och vuxna att 
röra mer på sig så skulle alla vinna 
– både individer och samhälle. 

Lotta och Janne tyckte inte rik-
tigt att utbudet för friskvård i Skär-
hamn var tillräckligt stort.

Nog skulle det behövas en riktig 
träningsanläggning i Skärhamn, 
med både gym, träningspass, mas-
sage och rehabilitering? Parallellt 
med arbetet med klädföretaget bör-
jade en ny affärsidé ta form. Så när 
en lämplig lokal dök upp på mark-
naden var Lotta och Janne inte sena 
att nappa.

STARKA SIDOR
Lotta Nilsson är 
bra på att entu-
siasmera och att 
göra verklighet av 
sina drömprojekt.

Lotta Nilsson hade aldrig varit så säker. 
Två veckor efter att hennes man omkommit kallade hon 
medarbetarna till ett möte – för att berätta att hon tänkte 
driva den nystartade träningsanläggningen vidare.

Lotta Nilsson
JOBB: Driver friskvårds-
anläggning, tävlingsledare  
för Tenson Tjörn Triathlon, 
själv triathlet.
DRIVKRAFT: Att förändra 
och skapa magi. Att få männi-
skor att samarbeta, driva 
saker mot ett gemensamt 
mål där vi kan förbättra och 
skapa lycka och glädje i livet 
för många.
EFTER JOBBET: Tränar, tittar 
på #lm i min säng, långa fru-
kostar med morgontidningen, 
är med mina barn och min 
särbo Tommy, mina vänner 
och personalen.
REKOMMENDATION: Att 
våga anmäla sig till något som 
är lite läskigt, något man inte 
vet om man klarar. Att passera 
mållinjen i en halv Ironman 
blir en livshöjare som gör livet 
lite magiskt.

  Med sorgen 
   som  
  drivkraft
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– Det fanns ingen tvekan, utan vi 
konstaterade bara att vi tänkt fär-
digt och visste precis hur vi ville ha 
det, säger Lotta Nilsson.

De första medlemmarna värva-
des i butiken och för att hinna fär-
digställa lokalen till premiärdagen 
fick Lotta och Janne ta kvällar och 
nätter till hjälp. De arbetade hårt 
till sista minuten och mattorna 
hade inte ens torkat när det var 
dags att slå upp portarna. Då hade 
300 personer anslutit sig och ett 
tio tal instruktörer anställts. De 
flesta instruktörerna var egenföre-
tagare som dessutom fick möjlighet 
att bedriva sin verksamhet, som 
massage, sjukgymnastik och kost-
rådgivning, i de nya lokalerna.

– Instruktörerna handplockades 
av oss. Vi ville ha en bred och hög 
kompetens och jobba med andra 
som trodde på vår idé och ville vara 
med från början.

Janne, som var företagsekonom, 
tog hand om ekonomin och Lotta 
tog hand om personalen och mark-
nadsföringen.

Året var 2004 och två månader 
efter öppnandet åkte Lotta, Janne 
och deras barn till Florida medan 
verksamheten sköttes av den nya 
personalen. Janne skulle starta i sitt 
livs andra Ironmantävling.

Fem dagar före tävlingen, under ett 
träningspass, omkom Janne Nilsson 
i en drunkningsolycka. 

Lotta beskriver den första tiden 
efter olyckan som chockartad och 
samtidigt glasklar. Hur hon mitt i 
kaoset handlade rationellt och att 
hon minns varenda detalj. Hur hon 
var noga med att översätta allt som 
sades till barnen Fanny och Willie, 
som då var elva och nio år. Hur hon 
ordnade med alla praktiska detaljer 
kring hemresan.

Det som kom att få mest bety-
delse för hennes framtid under 
dessa prövande dagar var den 
hjälpsamhet och omtanke hon 
mötte, framför allt från Ironman-
organisationen. Dagen efter 
olyckan presenterade sig USA:s 
tävlingselit för henne i form av ett 
lag som beslutat sig för att genom-
föra tävlingen med Jannes num-
merlapp och chip. På sina högerar-
mar hade de skrivit Jannes initialer 
och texten ”We will carry him 

 through the race”. Där fanns bland 
andra Paula Newby-Fraser som då 
vunnit åtta Ironman Hawaii.

– Jag vet att jag tänkte: Om de 
som inte känner mig ställer upp för 
mig på det här sättet, då ska jag 
ordna en egen tävling hemma till 
Jannes ära.

I dag är denna tävling, Tenson 
Tjörn Triathlon, en av Sveriges 
största triathlontävlingar och varje 
år när Lotta står i speakerbåset och 
hälsar alla välkomna, sänder hon 
också en hälsning till Janne.

I samma anda beslutade hon sig 
också snabbt att den nystartade Trä-
ningskliniken skulle fortsätta sin 
verksamhet. 

– Jag fick en otrolig kraft av att 
känna att jag hade bestämt mig.

Problemet var bara att persona-
len hemma i Sverige ännu inte vis-
ste något om hur det skulle bli. De 
var förstås också förkrossade. Varje 
dag fick de dessutom ta emot blom-
mor från gråtande medlemmar. 

– Så snart jag kom hem till Tjörn 
kallade jag till ett möte hemma hos 
min faster. Jag kände att jag måste 
samla ihop mig och ta fram den 
kraft jag hade kvar. Det var mitt 
jobb att se till att de kände sig 
trygga. Vi hade bara jobbat ihop i 
två månader och kände inte varan-
dra.

Lotta skrev ner allt hon ville säga 
innan mötet för hon visste att det 
skulle bli väldigt jobbigt och käns-
losamt att möta sin personal.

– De grät hela tiden, men det blev 
ett bra möte. De fick se att jag stod 
upp, att jag ville att verksamheten 
skulle fortsätta och att vi skulle 
hjälpas åt och fixa det tillsammans. 

Det stockar sig i halsen på Lotta 
när hon går tillbaka i minnet, men 
hon kan snart fortsätta berätta.

– Vi blev en väldigt stark grupp 
efter det mötet. Vi kom varandra så 
nära, och det är samma människor 
som jobbar hos mig i dag. Jag har en 
väldigt stark känsla av att vi gjort 
detta ihop.

En vecka senare lovade Lotta att 
vara tillbaka och schemat skulle 
fortsätta gälla. 

Då och nu är personalen det vik-
tigaste Lotta har. Hon ser det som 
sin viktigaste arbetsuppgift att se 
till att de mår bra och att hon kan ge 

”Jag !ck en 
otrolig kraft 
av att känna 
att jag hade 
bestämt 
mig.”

dem vad de behöver för att deras liv 
ska bli lite lättare. Som att alltid 
fråga hur de mår och hur deras var-
dag fungerar för tillfället. Eller att 
hela tiden bolla sina idéer och 
lyssna på deras åsikter.

– Det är väldigt begåvade tjejer 
och har de bättre idéer får det bli 
som de tycker. Jag har inget behov 
av att framhäva mig själv, säger 
Lotta.

Lotta känner sina starka sidor. 
Hon vet att hon är bra på att entu-
siasmera och att göra verklighet av 
sina drömprojekt. Däremot tycker 
hon att hon inte är så bra på detal-
jer och regelverk. 

– En av mina anställda sa att jag 
är bra på att se vad jag inte är så bra 
på. Då är det tur jag har medarbe-
tare som har andra starka sidor.

Förra året fyllde Träningsklini-
ken fem år och hade en stor fest. Då 
lät Lotta sy upp aftonklänningar till 
hela personalen. Hon ville att det 
skulle vara deras kväll och samti-
digt visa vad de betydde för henne.

För hon har inte glömt all hjälp 
hon fått på vägen. Hur alla i hennes 
närhet ryckte in för att hjälpa henne 
när det var som svårast. Inte bara 
personalen, utan också Ulf på Spar-
banken som kom hem till Lotta ef-
ter jobbet för att hjälpa henne med 
pappersarbetet, hennes goda vän 
Ulrika som drev verksamheten, ku-
sin Lisa som tog hand om barnen, 
faster Mona som handlade, föräld-
rar som körde barnen till deras trä-
ningar, skolan som hjälpte barnen 
på bästa sätt.

– Jag har varit väldigt lyckligt lot-
tad med så underbara människor 
runtomkring mig. Nu är det pay-
back-time. Kan jag hjälpa andra på 
något sätt så vill jag göra det, säger 
Lotta.

I dag ser Lotta hur hon kunnat hjälpa 
många andra människor, både ge-
nom sin inställning och genom sin 
verksamhet. Tidiga morgnar har 
hon ställt sig på löpbandet och trä-
nat bredvid sörjande änkor, precis 
som hennes vänner en gång gjorde 
för henne. Vardagsmotionärer har 
med Lottas hjälp vågat ta steget att 
anmäla sig till triathlontävlingar. 
Hon har fått människor som aldrig 
tränat i hela sitt liv att våga börja ett 
nytt liv med sundare vanor.

– Ett underbart minne från vår 
senaste tävling var när en dam som 
aldrig tävlat tidigare deltog i mo-
tionsklassen. Hon kom sist och när 
hon gick i mål log hon med hela an-
siktet och ropade att det var det ro-
ligaste hon gjort, att hon minsann 
skulle komma tillbaka nästa år men 
att hon då skulle träna också.

I dag har Träningskliniken fler-
dubblat sitt medlemsantal. Sam-
manlagt tretton anställda, de flesta 
timanställda, arbetar tillsammans 
med Lotta för att fortsätta förverk-
liga hennes idéer.

Tenson Tjörn Triathlon har vuxit 
till att bli en av Sveriges största 
triat hlontävlingar. 2011 hoppas 
Lotta att tävlingen kan dubbla sitt 
deltagarantal från 600 till 1 200 
tävlande och bli störst i Sverige. Då 
är inte längre ett svenskt mäster-

skap så långt borta och efter det 
kanske ett nordiskt? 

Samtidigt förbereder hon sig för 
sin andra Ironman. Den första ge-
nomförde hon på dagen fyra år efter 
olyckan. I Jannes fotspår, i Florida. 
I dryga femton timmar simmade, 
cyklade och sprang hon sig igenom 
en viktig etapp av sitt sorgearbete. 

Nästa mål är$hennes eget och har 
inte så mycket med Janne att göra. 
Hon vill bli en av de få kvinnor som 
genomfört fem klassiker i rad. I och 
med Vasaloppet i mars har hon kla-
rat av tre. Och i november nästa år 
åker hon till Mexiko för att återigen 
bli en Ironman. Eller Iron Mam, 
som sonen Willie kallar henne.

 Text A N N A" L EN A B JA R N EB ERG

 Foto N I C K E J O H A N S S O N

3
snabba 

tips

Engage-
mang, 
lyssnande 
och  
balans

Fråga folk hur 
de mår. Engagera 
dig i dina medar-
betare, visa att du 
bryr dig och gör 
det kontinuerligt. 

 Våga lyssna på 
dina drömmar och 
var inte rädd för 
att sträva mot att 
förverkliga dem.

 Sträva mot inre 
balans – fundera 
över vad du behö-
ver för att må bra 
och vad som är 
viktigt för dig.

BETALAR  
TILLBAKA
Kan jag hjälpa 
andra på något 
sätt så vill jag göra 
det, säger Lotta 
Nilsson. 

Röster om  
Lotta Nilsson:

Åsa Andersson, 
instruktör och sjuk-
gymnast på Tränings-
kliniken:
– Lotta är en visionär 

och en igångsättare som samtidigt 
vill ha folk runt sig som bromsar och 
analyserar. Hon har en unik förmåga 
att se potentialen i varje individ och 
hur hon kan använda dessa färdig-
heter. När man sedan får en arbets-
uppgift har hon inget behov av att 
kontrollera hur den blir gjord, utan 
har fullt förtroende för att vi gör det 
bästa vi kan.

Ann Josefsson, nära 
vän, personlig coach 
och tävlingskamrat 
(bland annat Iron- 
man i Florida):

– Lotta är alltid närvarande och har 
inte bara ett lyssnande öra – hon 
lyssnar med hjärtat. Jag tror att en 
av anledningarna till hennes fram-
gångar med Träningskliniken är just 
hennes sätt att alltid se alla, välkom-
na alla, ge ett extra ord till alla hon 
möter. Hon kan namnen på alla sina 
kunder och har en otrolig förmåga 
att entusiasmera sin omgivning. Hon 
orkar alltid leverera det lilla extra på 
alla arenor. Dessutom är hon alltid 
snygg!

Carl-Ian Bissmark, 
räddningschef i 
Tjörns kommun där 
Lotta är deltidsbrand-
man:

– Inom räddningstjänsten är hon en 
oerhörd tillgång, med sin vilja att 
engagera oss. Det håller oss alerta 
att försöka hänga med i hennes tem-
po. Hon tycker aldrig att allt är bra, 
utan att saker kan utvecklas. Det är 
till exempel första gången en kom-
munal räddningstjänst varit med-
arrangör i en så stor tävling (Tjörn 
Triathlon). Sedan brinner Lotta för 
folkhälsoarbete och är ute och pra-
tar med ungdomar om vikten att låta 
träning bli en del av vardagen. Hon 
tänker längre, helt enkelt.
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ABC

!Enkelt uttryckt är med-
arbetarskap den rela-
tion och inställning 
som en medarbetare 
har till sitt jobb, till 

chefen och kollegerna och till 
arbetsuppgifterna. Genom att 
ställa sig frågan: ”Vem vill jag 
vara på jobbet?” kan man välja 
att ut veckla sitt medarbetar-
skap. 

Medarbetarskap handlar 
om delaktighet och ökat an-
svar. Medarbetarna ska kunna 
både leda och driva sitt arbete 
själva i mycket högre utsträck-
ning än tidigare. Att använda 
ordet medarbetarskap är i sig 
ett sätt att ändra synsätt från 
det mer neutrala anställd, ett 
sätt att få med delaktigheten 
redan i ordet.

– 90 procent av alla företag 
gör felet att de skriver ett poli-
cydokument om hur medar-
betarna ska vara. Det är inte 
medarbetarskap, säger Chris-
ter Ackerman, Scandinavian 
Employeeship Institute. Med-
arbetarskap är att öka viljan 
till medvetenhet, att öppna 
människors ögon för företaget 
och den enskilde medarbeta-
rens roll.

Förr fanns det inte mycket 

plats för egna initiativ för en 
vanlig arbetare. ”Gör som jag 
säger” var budskapet från che-
fen. Men under 60-talet bör-
jade hierarkiska och auktori-
tära ledningsformer ifrågasät-
tas i Sverige och arbetstagarna 
ville ha större inflytande. På 
70-talet genomfördes refor-
mer för att decentralisera ar-
betssätten och ett mer demo-
kratiskt ideal slog igenom.  
Ord som företagskultur kom 
på modet under 80-talet då 
mer målstyrning infördes. 

Första gången ordet medarbe-
tarskap användes som en vik-
tig dimension av hur arbete i 
allmänhet bör vara organise-
rat var 1987. Fokus borde rik-
tas på de anställdas medarbe-
tarskap som en motvikt till 
alla satsningar som gjorts på 
ledarskap. Under 90-talet 
började de platta och chefs-
glesa organisationerna införas 
i stor skala i svenska företag.

Decentralisering, delege-
ring, målstyrning och en 
coachande ledarstil har ökat 
medarbetarskapets betydelse 
kraftigt. För tjänsteföretagen 
är medarbetarskapet särskilt 
viktigt eftersom det är medar-

Många företag lyfter fram sina med-
arbetare som företagets viktigaste 
resurs. Men vad innebär egentligen 
medarbetarskap och hur får man det att 
fungera e"ektivt? Vi reder ut begreppet.

Vi förklarar begrepp som är krångliga.  
Funderar du på något? Mejla till lotta.oom@almega.se.

att få dem att se företagets vi-
sioner och mål. Alla medarbe-
tare behöver ha en helhetsbild 
av vad företaget gör, vart det 
ska och hur man ska komma 
dit. Det ligger också i den an-
ställdes förväntan att få veta 
vad som pågår för att kunna 
vara med och påverka åtgär-
derna för att mer effektivt 
kunna nå företagets mål. 

Men medarbetarskap hand-
lar inte bara om individen, 
utan också om samspel. Sam-
spel med chefen, med kolle-
gerna och med kunderna.

När arbetsgivare beskriver vad 
som behövs för ett visst arbete 
är det ofta personliga egen-
skaper som nämns: initiativ-
kraft, mod, lojalitet, kommu-
nikativ förmåga och så vidare, 
inte den formella kompeten-
sen som till exempel teknisk 
konsult eller ekonom. De per-
sonliga egenskaperna och 
kompetenserna är svåra att 
mäta, men de visar vilken 
sorts medarbetarskap perso-
nen representerar, vilken roll 
man kan ta på jobbet. Därför 
kan arbetet med att utveckla 
medarbetarskapet många 
gånger handla om personlig 
utveckling.

Medarbetarskap är oftast 
fokuserat på individen, men 
det går också att utveckla 
medarbetarskapet i en hel 
 arbetsgrupp.

– Jag tycker nog att arbetet 
med medarbetarskap hittills 
har varit alltför inriktat på in-
dividen, säger Gabriel Mont-
gomery, Baskraft. Det kanske 
är bra för individen men det 
som har störst potential, tror 
jag, är det kollektiva medarbe-
tarskapet där man tittar på 
medarbetarskapet i teamet el-
ler arbetslaget. Jag tycker att 
man ska arbeta med hela grup-
pen, det är ju de som tillsam-
mans nu ska ta tag i och utföra 
det som chefen gjorde förr.

Han tycker att det kollektiva 
perspektivet på medarbetar-
skap är lite modernare än det 
självstyrande. 

Christer Ackerman har ar-

Läs mer!
Medarbetarskap – Från ord till 
handling! Av Tengblad, Häll-
stén, Ackerman, Velten (Liber)
Chefen och medarbetaren – 
tankar om personlig utveckling 
och samspel på arbetsplat-
sen (Ekerlids förlag)

Medarbetarskap – ny ckeln  
till modernt  
ledarskap

betarna som är företagens till-
gång.

Medarbetarskapet innebär 
att medarbetarna behöver 
kliva fram och ta det ansvar 
som cheferna har lämnat.

Många företag arbetar i dag 
för att utveckla ett bättre sam-
band mellan chef och medar-
betare genom ökad delaktig-

het, dialog och gemensamt 
ansvarstagande. Den direkt-
styrande arbetsledaren har i 
hög grad ersatts av den perso-
nalutvecklande ledaren, åt-
minstone som ideal. 

Att ta ansvar är en viktig del av 
ett gott medarbetarskap. På 
dagens arbetsplatser räcker det 

inte att utföra förutbestämda 
uppgifter. Man måste också 
kunna ta ansvar för att arbetet 
blir gjort, att uppgifterna ut-
vecklas, att man lyfter och 
samspelar med kolleger och 
kunder. Med färre chefer krävs 
större ansvar och eget driv hos 
medarbetarna. Ju färre sup-
portfunktioner som finns kvar 
i företagen, desto mer hamnar 
i knät på medarbetaren.

Medarbetarskapet handlar 
också om delaktighet. Dagens 
företag behöver vara mer 
öppna mot sina anställda för 

betat en hel del med medarbe-
tarskap i Sverige men också i 
Polen, bland annat för ett 
 energibolag med 3 800 med-
arbetare. Han ser stora skill-
nader i attityden till medarbe-
tarskapet när han jämför län-
derna. Här är vi mer vana vid 
platta organisationer och vid 
att få ta eget ansvar som med-
arbetare. 

– Efter Sovjettiden fanns 
det en attityd i Polen av att 
hålla igen på jobbet och bara 
göra det allra nödvändigaste, 
säger Christer Ackerman. Vårt 
jobb var att visa dem att före-
taget påverkades av deras en-
gagemang eller brist på enga-
gemang och att det i slutän-
den handlade om ifall jobben 
skulle finnas kvar eller inte. 

– Människor har en förmåga till 
mer än att bara göra ett hyfsat 
jobb, säger Christer Acker-
man. De företag och organisa-
tioner som har förstått det ser 
också pengar att tjäna i det. 
Alla tjänar på det, både företa-
get, chefen och medarbetaren 
själv som får mer utmaning i 
arbetet. Fördelen för chefen är 
att hon slipper cykelställsfrå-
gor och kan ägna sig åt mer 
strategiskt och övergripande 
arbete.
 text MALIN OT TOSSON

 foto JANN LIPK A

”Människor har en 
förmåga till mer än  
att bara göra ett hyf-
sat jobb. De företag 
och organisationer 
som har förstått det 
ser också pengar att 
tjäna i det.”

Medarbetarskap 
handlar inte bara om 
individen, utan också 
om samspel. Samspel 
med chefen, med 
kollegerna och med 
kunderna.

EN KUGGE I MASKINERIET. Medarbetarskap 
innebär att var och en måste kliva fram och ta ansvar.
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ler ta tag i det. Det blir en lär-
dom och nästa gång tar de tag i 
problemet så fort de känner att 
något känns fel.

Charlotte Witt menar att till 
en början behöver man inte 
göra någon stor grej av det. 
Men att bara börja notera, för 
sig själv, när någon kommer 
försent, uteblir eller agerar 
märkligt, det gör den där mag-
känslan konkret. Då vet man 
säkert och ser kanske ett 
mönster, då kan man också 
börja ställa frågor och höra ef-
ter vad medarbetaren säger 
om sitt eget beteende.

– Det räcker med att konsta-
tera att jag tycker inte att det 
här fungerar: Du kommer för-
sent, missar möten och ser 
trött ut. Vad beror det på? Det 
är en helt relevant fråga från en 
chef som bryr sig. Då öppnar 
man upp för en dialog och kan 
visa hur man kan hjälpa till.

Hon påpekar att det inte är ar-
betsgivarens ansvar att avgöra 
hur en medarbetare mår, det 
finns läkare som ska göra det. 
Men en viktig uppgift som ar-
betsgivare är att vara tydlig 
med vad man förväntar sig av 
sina medarbetare. Och går det 
så långt som till sjukskrivning 
och rehabilitering måste ar-
betsgivaren vara tydlig med 
förväntningarna även mot 
Försäkringskassan och före-
tagshälsovården, menar Char-
lotte Witt, som efterlyser lite 
mer raka rör för att hjälpa 
medarbetare i psykisk obalans.  

– Ingen mår bättre av att få 
flummiga besked, det är bättre 
att säga vad man vill och vad 
man förväntar sig. Det kan vara 
någon som mår dåligt av olika 
anledningar. Om jag som chef 
tror att det kan bero på att den 
här personen egentligen gör fel 
saker, då kan det vara läge att 
säga det och inte med alla 
medel försöka få tillbaka perso-
nen till samma arbetsplats. Är 
man tydlig och direkt så blir 
medarbetarens väg tillbaka till 
arbetslivet betydligt kortare.   

Charlotte Witt är noga med 
att det inte handlar om någon 

DET SVÅRA Ibland inträ"ar det vi önskar aldrig skulle ha hänt.  
Här beskriver vi hur det är att vara i sådana situationer. 

Så hanterar du psykisk ohälsa  
på arbetsplatsen. 

1 Observera
För noteringar direkt när 

någon börjar bete sig ovanligt 
– det kan vara små saker, men 
känns det konstigt så är det troli-
gen konstigt. 

2  Våga fråga
”Jag tycker inte det här 

fungerar, vad är det som hän-
der?”

3 Agera
Ta hjälp, kontakta företags-

hälsan, se till att medarbetaren 
och du själv som chef får stöd 
och hjälp.

4 Rehabilitera
Var aktiv i rehabproces-

sen. Var tydlig med arbetsgi-
varens förväntningar på både 
medarbetaren, företagshälsan 
och Försäkringskassan. 

5 Aktivera
Få igång personen så 

snabbt det går – bjud även in till 
möten och sociala aktiviteter.

Så hanterar 
du psykisk 

sjukdom

KNEPIGT 
Charlotte Witt var HR-

direktör på ÅF när 
en medaretare 

blev psykiskt sjuk. !En stor arbetsgivare 
som teknikkonsulten 
ÅF råkar någon gång 
ut för att medarbe-
tare drabbas av psy-

kisk ohälsa. Vanligaste diag-
noserna är depression eller 
 utbrändhet, även bipolär sjuk-
dom har förekommit.  

– Det var kanske svårare än 
något annat eftersom vi inte 
alls förstod symtomen, säger 
Charlotte Witt. Helt plötsligt 
började en omtyckt och duktig 
medarbetare bete sig väldigt 
underligt. Han sa saker som 
var helt uppåt väggarna, en del 
av hans verklighet, men som 
var mycket svårt att bemöta.

Det började cirkulera långa 
mejl inom företaget från den 
här personen, oftast skrivna 
på natten, med påståenden 
om ÅF, den närmaste chefen 
och allt mellan himmel och 
jord. Snabbt föreslog Char-
lotte Witt ett möte för att reda 
ut situationen. Då kom svaret 
att han bjudit in 30 personer 
för att han ville hålla en konfe-
rens om situationen på företa-
get och då skulle även media 
vara med och rapportera. 

– Det var helt overkligt. I det 
läget når man inte fram med 
ett ”lägg av nu”, det fungerar 
inte. Men vi lyckades avstyra 
konferensförslaget och fick till 
ett mer sansat möte. Kort där-
efter kom han under medici-
nering och då blev situationen 
bättre och bättre.

I ett tidigt skede kontaktade 
också HR-avdelningen alla be-
rörda – många inom  företaget 
hade fått de långa mejlen och 
undrade vad som pågick. De 
fick förklaringen att det hand-
lade om en psykisk sjukdom 
och att man arbetade för att 
lösa situationen, men utan att 
närmare gå in på detaljer om 
hur eller vad man gjorde. 

Efter några månader ville 
medarbetaren komma tillbaka 
och ansågs kapabel till det. 
Knäckfrågan var dock hans 
sargade relation till sin när-
maste chef – en person som 
han hade gått hårt åt i sitt sjuk-

domstillstånd och anklagat för 
allt möjligt och omöjligt. Det 
gick så långt och var så grova 
anklagelser att till slut var inte 
ens sjukdomstillståndet till-
räckligt som ursäkt. Chefen 
kunde inte bemöta det han ut-
satts för, kände sig kränkt och 
orättvist behandlad. 

– Jag var mycket noga med 
att vara tydlig i våra diskussio-
ner med den sjukskrivna med-
arbetaren att hans närmaste 
chef skulle vara kvar och att vi 
hade fullt förtroende för den 
personen. Det var något han 
hade att ta ställning till om han 
ville komma tillbaka.

Och beslutet blev att han 
inte ville komma tillbaka un-
der de premisserna, så han 
sade upp sig och hittade nya 
vägar i sitt yrkesliv.

– Sett i backspegeln tycker 
jag vi agerade rätt genom att 
hålla vår linje hela vägen. Vi 
var tydliga med vår stånd-
punkt att hans chef skulle vara 
kvar och det vidhöll vi. 

När tecken på psykisk ohälsa 
väl börjar synas på arbetet, då 
har det i de flesta fall redan 
gått ganska långt. Det behöver 
inte vara så uttalat som i fallet 
med bipolär sjukdom, det kan 
vara små tecken, som när en 
punktlig person plötsligt bör-
jar komma försent, inte är på 
plats vissa dagar eller när kun-
der börjar ringa och undra 
över missade möten. 

– När skälet till sist uppda-
gas, då säger många chefer att 
de har haft en magkänsla att 
något inte står riktigt rätt till, 
men de har inte vågat fråga el-

Långa mejl med  
grova påståenden  
om både medarbetare 
och arbetsgivaren 
började komma 
från en uppskattad 
medarbetare. En 
svår situation, men 
tydlighet och snabba 
insatser hjälpte.

5
Goda råd från  

Charlotte Witt 

kallhamrad attityd. Tvärtom, 
menar hon, man måste bry sig 
och agera, men att vara alltför 
försiktig och tassa på tå kring 
någon som mår psykiskt dåligt, 
det kommer ingen till godo.    

– Vi är alla lite rädda för psy-
kisk ohälsa. Det är abstrakt och 
ofta svårt att förstå. Det är lätt 
att bli känslomässigt involve-
rad i stället för att handla. Men 
bästa sättet att hjälpa någon är 
att agera tidigt, våga fråga vad 
som händer och försöka se 
möjliga lösningar och inte bara 
en lång sjukskrivning. 
  text G U N I L L A M I L D N YG R EN

 foto EL L I OT EL L I OT

”Ingen mår 
 bättre av att 
få #ummiga 
besked, det är 
bättre att säga 
vad man vill 
och vad man 
förväntar sig.”
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ALMEGA SVARAR

Vad gäller för indisk 
medborgare?

Vi har ett indiskt dotter-
bolag. Nu ska en av deras 

anställda arbeta i vårt svenska 
bolag ett år. Vad gäller?   

I det här fallet är den svenska 
utstationeringslagen tillämp-

lig eftersom arbetstagaren tillhör 
koncernen och ska arbeta i Sverige 
under begränsad tid. Arbetstaga-
ren är alltså inte lokalanställd i Sve-
rige utan anställd av det indiska 
bolaget. 

Generellt gäller att arbetstaga-
ren ska lyda under de arbetslagar 
och socialförsäkringssystem som 
gäller i det land där han eller hon 
arbetar. I det här fallet gäller allt-
så den svenska arbetsrätten i #era 
viktiga frågor enligt 5 § utstatione-
ringslagen, till exempel vissa para-
grafer i semester-, föräldraledig-
hets- och arbetstidslagen. Men de 
indiska arbetsskyddslagarna kan 
gälla om de är mer förmånliga än 
de svenska. En eventuell tvist får 
arbetstagare driva vid tingsrätten 
på den ort där han eller hon arbetar 
eller har arbetat. 

Arbetstagaren, som ju är med-
borgare i ett land utanför EU, mås-
te ha ett arbetstillstånd. Ska hon 

eller han arbeta i Sverige längre än 
tre månader behövs även uppe-
hållstillstånd. 

MI A FR A N S S O N

Hur göra med anställd 
som inte passar tiden?

Vi har en anställd som miss-
sköter sina arbetstider och 

vi ska ha ett samtal med honom. 
Vad bör vi tänka på?

Det är bra om närmaste chef 
och ytterligare en person 

från arbetsledningen deltar i sam-
talet med den anställda. Ni bör 
också skriva minnesanteckningar 
om vad som sades och vad parter-
na kommit överens om för fram-
tiden. Det kan också vara bra att 
boka in ett uppföljningsmöte efter 
en månad. 

Det är viktigt att lyssna på den 
anställdas skäl till att han inte pas-
sar tiden och se om ni tillsammans 
kan komma på hur ni kan lösa pro-
blemet. Ibland kan en omplacering 
till en ny tjänst vara ett alternativ. 

Det är också viktigt att du som 
arbetsgivare är tydlig med att 
arbetstagarens beteende inte är 
acceptabelt. Har arbetstiderna 
misskötts under en längre tid är det 

på sin plats att konstatera att hans 
anställning kan vara i fara och även 
ge honom en skriftlig erinran. 

Upprepade sena ankomster, 
som berott på någorlunda för-
svarbara omständigheter och 
inte medfört betydande skada för 
arbetsgivarens verksamhet, är san-
nolikt inte saklig grund för uppsäg-
ning.

M I A FR A N S S O N

Vad är en !":a?
Vår nya klubbordförande 
säger att övertidsersätt-

ningen till en av våra medarbetare 
är en 35:a och att facket har tolk-
ningsföreträde. Har han rätt? Och 
vad är en 35:a? 

Medbestämmandelagens  
35 § är en av #era regler i 

lagen som behandlar tolknings-
företräden. Med detta menas att en 
parts tolkning ska gälla till dess att 
det "nns ett domstolsavgörande 
som slutligen avgör tvistefrågan.

Reglerna om medbestämman-
deavtal i 33 § och reglerna om 
arbetsskyldighet i 34 § ger arbets-
tagarorganisationen en rätt att tol-
ka till sin fördel fram till den rätts-
liga prövningen.

I 35 § gäller arbetsgivarens syn 
på saken förutsatt att han följer 
ett tajt förhandlingsschema. Så 
fort arbetsgivaren får, och tar ställ-
ning till, ett krav från den fackliga 
organisationen om lön eller annan 
ersättning till en av fackets med-
lemmar ska företaget omedelbart 
begära förhandling.

Uppnås inte enighet angående 
kravet från facket på viss betalning 
vid den lokala förhandlingen ska 
central förhandling begäras inom 
tio dagar. Uppnås inte enighet då 
heller ska talan väckas i domstol 
inom tio dagar från det att den cen-
trala förhandlingen har avslutats. 
Arbetsdomstolen, AD, kommer då 
slutligen att pröva tvistefrågan.

Om arbetsgivaren inte följer 
detta schema ska medarbetaren få 
det omtvistade beloppet enligt det 
ursprungliga kravet förutsatt att 
detta inte är oskäligt. 

M I K A EL J O N A S S O N 

Hur gör vi med  
halv uppsägning?

En av våra anställda är arbe-
tande arbetsledare, hälften 

arbetsledare och hälften lokalvår-
dare. I går sade hon skriftligt upp 
delen som arbetsledare. Hur ska  
vi hantera uppsägningen?

Utgångspunkten är att ett 
anställningsavtal inte kan 

sägas upp till 
viss del utan 
endast i sin hel-
het. I det här fal-
let kan ni dock 
inte dra slut-
satsen att hela 
anställningen är 
uppsagd, utan 
uppsägningen blir utan verkan. 
Den anställda får välja att säga 
upp avtalet i sin helhet eller stan-
na kvar. 

Har den anställda önskemål 

om att lämna en viss del av sin 
tjänst får ni ta ställning till om det 
är möjligt att befria den anställda 
från arbetsledarrollen. Är det inte 
möjligt, exempelvis därför att det 
inte är möjligt att skapa en heltids-
tjänst som lokalvårdare, kan det 
bli aktuellt att erbjuda henne en 
deltidstjänst.

PI A A S P LU N D

När blir anställnings-
avtal bindande?

En av våra anställda sade 
upp sig för att börja ett nytt 

jobb och har skrivit på anställ-
ningsbeviset. Nu har han ångrat 
sig och vill jobba kvar och vi vill 
gärna att han stannar. Är den nya 
anställningen bindande?  

Ja, den är bindande. En 
anställning har kommit till 

stånd när arbetsgivare och arbets-
tagare har kommit överens.  Ett 
anställningsavtal kan med bindan-
de verkan överenskommas både 
muntligt och skriftligt. Ur bevis-
hänseende rekommenderas skrift-
ligt avtal. I avtalet kan anges vilket 
begynnelsedatum som gäller för 
anställningen, detta kan vara ett 
senare datum än då överenskom-
melsen om anställningen trä-ades. 

Vill medarbetaren avsluta 
anställningen gäller sedvanliga 
uppsägningsregler, i normalfal-
let en månads uppsägningstid, 
om inte den nya arbetsgivaren går 
med på att anställningen omedel-
bart kan avslutas.

PI A A S P LU N D

Vi har en anställd med en tidsbegränsad anställning till mars 2011. Han 
har sagt upp sig i dag och vill sluta så snart som möjligt. Vi behöver honom 

egentligen hela avtalstiden. Vad gäller?

Fråga våra experter!
Vänd dig till din kontakt person, ring jouren på 08#762 69 90 eller använd internet jouren  
på almega.se. Har du frågor om o"entlig upphandling, ring 08#762 69 12. 

JENNY MOBERG
FÖRHANDLARE 
jenny.moberg 
@almega.se

MIA FRANSSON
ARBETSRÄTTSJURIST
mia.fransson 
@almega.se

MIKAEL JONASSON
FÖRHANDLARE 
mikael.jonasson 
@almega.se

Kan tidsbegränsat  
anställd säga upp sig?

Som huvudregel har ni rätt att kräva 
att den tidsbegränsat anställda arbetar 

under hela den avtalade tidsperioden. Ut-
gångspunkten är att anställningen inte får 
brytas i förväg, varken av arbetsgivaren eller 
den anställda om det inte föreligger grovt 
avtalsbrott eller liknande. Det som känne-
tecknar en tidsbegränsad anställning är att 
den upphör vid anställningstidens utgång, 
om inte annat har avtalats genom en upp-
sägningsklausul, som ger parterna en ömse-
sidig uppsägningstid. Regler om sådan 
uppsägningstid finns i många kollektivavtal. 
Observera att för arbetsgivaren gäller även  
i dessa fall saklig grund. Den anställda  
kan dock säga upp sig och sluta sin anställ-

ning efter föreskriven uppsägningstid.  
Om arbetstagaren slutar utan att iaktta 

uppsägningstid, eller utan väsentlig anled-
ning avbryter en tidsbegränsad anställning i 
förtid, har arbetsgivaren rätt till skadestånd 
för uppkommen skada. Skadeståndsfrågan 
måste i allmänhet prövas av domstol, om inte 
arbetstagaren har gått med på skadestånd el-
ler att beloppet har fastställts i förväg genom 
avtal.

Men det är vanligt att arbetsgivaren och 
arbetstagaren i sådana här situationer enas 
om en praktisk lösning som innebär att an-
ställningsavtalet kan avbrytas vid en tidigare 
tidpunkt.

J EN N Y M O B ERG

Frågor? 
Ring jouren 

08-
762$69$90
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Men de indiska arbetsskyddslagarna  
kan gälla om de är mer förmånliga än  
de svenska. 

PIA ASPLUND
FÖRHANDLARE 
pia.asplund 
@almega.se

PLATS!
En tidsbegränsad 
anställning kan ibland 
sakna uppsägningstid
i vanlig bemärkelse.
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INBLICK Röster och inspel från Almega. Visste du att Almega har 10$000 medlemmar?

FR AMTID I den förra regeringen 
låg ansvaret för IT-frågorna 
hos infrastrukturminister Åsa 
Torstensson. I den nya reger-
ingen har Sverige för första 
gången fått en särskild IT- 
minister. 

På posten finns Centerpar-
tiets Anna-Karin Hatt, som 
även är regionminister och 
 biträdande näringsminister. 
Den gångna mandatperioden 
har hon ansvarat för allians-
partiernas politiska samord-
ning. 
Varför behöver Sverige en IT-
minister? 

– De senaste åren har IT 
stått för en betydande del av 
Sveriges tillväxt. Här finns 
även en nära koppling till re-
gional tillväxt: IT är ett viktigt 
verktyg för att människor ska 
kunna leva och verka i alla 
 delar av landet. 
Vad gör dig till rätt person för  
jobbet? 

– Jag har nytta av att ha job-
bat med samordning i reger-
ingen. Jag är van vid att 
lyssna, att ena många aktörer 
och att jobba över departe-
mentsgränserna. 
Internationellt sett – hur rankar du 
Sverige som IT-nation dessa dagar? 

– Vi fortsätter att vara duk-
tiga på IT-innovationer. Men 
konkurrensen är stenhård och 
det går inte att vila på gamla 
lagrar. Vi måste tänka nytt och 
djärvt, och hitta sådant som 
går att omsätta i jobb och före-
tagande. 
Vilka är dina främsta priorite-
ringar? 

– Det närmaste halvåret blir 
mitt huvudfokus att definiera 
Sveriges digitala agenda. Den 
blir en del av EU:s digitala 
agenda, vilket är något som 
det svenska ordförandeskapet 
drev på. Prioriterade områden 
för Sveriges del blir vård, 
miljö, jobb och delaktighet. 
Du har sagt att år %&%& ska '& 
procent av svenska privatperso-
ner och företag ha tillgång till en 
bredbandskapacitet på minst (&& 
Mbps. Varför inte (&& procent av 
medborgarna? 

– 90 procent är ett väldigt 
ambitiöst mål. När det är upp-
fyllt höjer vi ribban. I huvud-
sak är det marknaden som ska 
ta hand om bredbandsutbygg-
naden, men staten har ett an-
svar för områden där det inte 
går att hitta marknadsmässiga 
lösningar. Just nu utvecklas 
det mobila nätet snabbt, vilket 
kan bli billigare än att satsa på 
fasta nät. 
Uppemot '& procent av svensk-
arna är regelbundna internetan-
vändare. Men cirka (& procent av 
befolkningen rör sig sällan eller 
aldrig på webben. Hur vill du bryta 
det digitala utanförskapet? 

– Bland dem som står utan-
för vet vi att det till exempel 
finns äldre svenskar, personer 
med utländsk bakgrund och 
personer med funktionshin-
der. Här har hela samhället ett 
ansvar: staten, privata aktörer 
och folkrörelser. Bland annat 
har studieförbund och biblio-
tek viktiga uppgifter att fylla. 
Du har sagt att IT har gjort demo-
kratin mer tillgänglig. På vilket sätt? 

– IT-lösningar bidrar till att 
flytta olika beslut närmare 
människorna. Ett exempel är 
att hörsel- och synskadade 
lättare kan delta i möten i of-
fentliga lokaler. Jag vill dess-
utom arbeta för att skapa fler 
länkar mellan statlig förvalt-
ning och kommunal förvalt-
ning. Varje krona som vi kan 
spara genom en effektiv e-för-
valtning är en krona som i 
stället kan satsas på vård, 
skola och omsorg. 

Vilka IT-områden vill du prioritera 
inom o!entlig sektor? 

– Vi måste hitta vägar för att 
få journalsystemen inom vår-
den att kommunicera med 
varandra. Det är en livsavgö-
rande fråga och den har segat 
länge nog. 

– Om det krävs kommer jag 
att sätta mig ner och diskutera 
detta med varje IT-chef i 
landstingen. Kommunika-
tionsbristen i systemet kostar 
ofantligt mänskligt lidande 

Staten ska vara ett föredöme när det gäller 
e"ektiva IT-lösningar. Det menar Sveriges nya  
IT-minister, Centerpartiets Anna-Karin Hatt. 
En av hennes prioriteringar är att få de olika 
journalsystemen inom vården att kommunicera 
med varandra. 

och enorma resurser. Det 
är inte värdigt ett land som 
Sverige. 
Hur vill du främja kompetens-
försörjningen inom IT-området? 
– Om vi ska behålla och 
locka till oss de skarpa 
hjärnorna måste Sverige 
vara ett attraktivt land att 
leva i. Då är det viktigt att vi 
till exempel har en konkur-
renskraftig skattelagstift-
ning. 
  LENA LIDBERG

Vård, miljö och jobb i fok us

HOPPFULL
IT bidrar till att )ytta besluten 
närmare människorna, säger IT- och 
regionminister Anna-Karin Hatt.
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Brist på utbildad 
personal viktig 
fråga för IT-företag
Kompetensförsörjning är en 
av de mest angelägna frågorna 
i vår sektor. Det säger Anne-
Marie Fransson, förbundsdirek-
tör för IT&Telekom företagen 
inom Almega. 

När IT-minister Anna-Karin Hatt 
nu arbetar med det som ska bli 
Sveriges motsvarighet till EU:s 
digitala agenda är IT&Telekom-
företagen samtidigt engagerade i 
att ta fram en egen agenda som är 
tänkt att fungera som ett under-
lag till ministern. 

Förbunds-
direktör Anne-
Marie Fransson 
berättar om någ-
ra av huvuddra-
gen: hur Sveriges 
IT-användning 
och IT-utveckling 
kan stimuleras i samhället i stort, 
hur IT-innovationerna ska kunna 
bli #er, hur den digitala handeln 
kan stärkas och hur bredbands-
utbyggnaden kan gå vidare. 

– Vi försöker samla allt från 
visioner till konkreta lagförslag. 
När det gäller kopplingen till EU 
handlar det till exempel om hur 
unionen ska få en enhetlig inre 
marknad för digitala tjänster, 
säger Anne-Marie Fransson. 

En av de enskilt viktigaste frå-
gorna inom IT- och telekomsek-
torn är att säkra kompetensför-
sörjningen. I många av företagen 
råder i dag en stor brist på utbil-
dad personal. 

– Vi jobbar hårt för att få #er 
ungdomar intresserade av att 
arbeta i vår sektor. Samtidigt 
behövs det en bättre samverkan 
mellan skola och näringsliv, med 
satsningar på IT-kunskap genom 
hela utbildningssystemet. 

Enligt Anne-Marie Fransson är 
det nödvändigt även med andra 
stimulanser från staten om Sve-
rige ska fortsätta att vara en fram-
gångsrik IT- och telekomnation. 

– Bland annat bör skatteinci-
tamenten ses över, inte minst i 
forsknings- och utvecklingssam-
manhang.  LENA LIDBERG

Anne-Marie 
Fransson

Departementssekreterare, 
studenter och Spotify har 
 något gemensamt: de har ny-
ligen vunnit innovationspris. 

PRI S Almega delade för andra 
gången ut priset Årets tjäns-
teinnovationsfrämjare. Vin-
naren Sara Modig är departe-
mentssekreterare på Nä-
ringsdepartementet. Hon har 
varit en av de drivande kraf-
terna i arbetet med att ut-
veckla en politisk innova-
tionsstrategi som för första 
gången tar hänsyn till de 
specifika förhållanden under 
vilka tjänster utvecklas och 
bidrar till både tillväxt och 
samhällsutveckling i stort. 

För första gången delar 

Veckans Affärer , ÅF, Vin-
nova och Almega ut Svenska 
innovationspriset. Vinnare är 
Spotify med motiveringen att 
de ”genom sin digitala tjänst 
har de i piraternas tidevarv 
visat respekt för upphovsrät-
ten och gjort musik extremt 
lättillgänglig och samtidigt 
värd att betala för.” 

Innovationspriset student 
gick till studentprojektet 
 Solarcool som tagit fram ett 
billigt kylskåp som drivs utan 
elektricitet. Motiveringen är 
att de ”med en global ambi-
tion och med glödande sam-
hällsengagemang försöker 
lösa ett livsavgörande pro-
blem i många utvecklings-
länder”.

Prisregn över 
innovatörer

VINNARE
Sara Modig #ck 
pris för sitt arbete 
med en politisk 
innovationsstrategi.
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MY TER – Det ligger företags-
ekonomiska skäl bakom 
uthyrningens starka ökning. 
Det finns stora fördelar med 
att ha en låg kapitalbindning, 
säger Henrik Bäckström, 
Bemanningsföretagens för-
bundsdirektör. 

De anställda i beman-
ningsföretag har kollektivav-
tal och samma anställnings-
trygghet som andra företag. 
Ändå lever en föreställning 
kvar att bemanningsjobb är 
osäkra. Kritik riktas också 
mot att arbetet inte utförs 
hos arbetsgivaren.

– Det finns en förfärlig 
massa yrken där jobbet inte 
utförs hos den man är an-

ställd av. Hur skulle samhäl-
let se ut om väktare, städare, 
poliser, brandmän, IT-kon-
sulter och revisorer bara job-
bade hos sin arbetsgivare?

Enligt Bemanningsföreta-
gens rapport Jobben i be-
manningsbranschen vill över 
hälften av bemanningskon-
sulterna se olika arbetsplat-
ser och få bred arbetserfaren-
het. De har också gett ut en 
rapport där bemanningskon-
sulterna berättar vad de 
tycker om sina jobb. 

– Arbetarrörelsen skyddar 
dem som hyr sitt boende med 
starka hyresgästregleringar 
och hyresgästförening. Det 
borde finnas en rörelse som 

stärker bemanningsbran-
schens kunders rätt att hyra 
in hur länge de vill, hur ofta 
de vill och utan att ange skäl, 
säger Henrik Bäckström. 

Specialregleringar gör att 
bemanningsbranschen inte 
kan verka på lika villkor som 
andra branscher. En tillfälligt 
anställd i bemanningsföretag 
får inte a-kassa mellan an-
ställningarna, vilket man får 
i andra branscher. Arbetsgi-
varen måste förhandla med 
facket för att tillfälligt hyra in 
arbetskraft, det behövs inte 
för annat tillfälligt arbete. 

  LOT TA OOM

Tillväxtbransch 
kämpar mot attityder
Bemanningsbranschen har ökat rejält de senaste 
månaderna. Samtidigt kämpar den vidare mot 
regler och attityder som hämmar utvecklingen. 
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Almega efterlyser en skatte-
reform med bredast möjliga 
parlamentariska stöd. 

S K AT T Det oklara parlamenta-
riska läget kan leda till poli-
tisk stagnation. Men det kan 
också ge regeringen och delar 
av oppositionen möjligheten 
att sluta breda och långsiktigt 
syftande överenskommelser i 
avgörande framtidsfrågor. 

Oavsett vem som vinner 
nästa val finns vinster med att 
bygga politik på en gemen-
samt beslutad skattereform. 
Även denna gång, precis som 
för tjugo och trettio år sedan, 
bör det vara centralt att sänka 

marginalskatterna så att alla 
får behålla minst hälften av 
inkomstökningen. Nu bör ra-
men för reformen vara de väx-
ande tjänstenäringarnas be-
hov.

Dagens system och regel-
verk passar sällan tjänste-
företag särskilt väl. Tjänste-
företagens tillgångar består 
främst av medarbetarnas 
kunskaper och insatser. 
 Lönekostnaderna är den 
överlägset största kostnaden, 
samtidigt som medarbetarna 
bär företagets kapital. Om 
inte skattesystemet belönar 
utbildning riskeras kapital-
förluster i tjänste företag.

Tjänstesektorn 
behöver en bred 
skattereform

Lättare lägga  
anbud inom EU
U PPHAN D LIN G EU-kommissionen 
har lanserat det webbaserade 
verktyget eCERTIS för att företag 
lättare ska veta vilka certi"kat och 
intyg som efterfrågas vid upphand-
lingar i andra EU-medlemsländer. 

Basutbildning 
för städ- och 
servicebranschen
UTBILD NIN G Servicebranschens 
yrkesnämnd, SRY, har tagit fram en 
basutbildning för nyanställda i 
städ- och serviceföretag. 

SRY har sedan länge en utbild-
ning för anställda i servicebran-
schen som leder till yrkesbevis. 
Den är öppen för alla men det har 
visat sig att den kräver god insikt i 
branschen. Många företag har där-
för väntat med att investera i SRY:s 
yrkesbevis tills medarbetarna har 
varit anställda något år. Detta har 
lett till att många företag har ska-
pat egna introduktionskurser. 

Basutbildningen som, liksom 
yrkesbeviset, grundar sig på SRY:s 
utbildningsbok Professionell städ-
service riktar sig till nyanställda. 
Medarbetaren får grundläggande 
kunskaper och den underlättar 
också för vidare kompetensutveck-
ling. En branschövergripande bas-
utbildning skapar en gemensam 
grundläggande kunskapsbas och 
hjälper till att höja yrkesstoltheten 
inom branschen. Den hjälper också 
till att höja statusen på städ- och 
servicebranschen som helhet.

SRY:s basutbildning har tagits 
fram av en arbetsgrupp beståen-
de av SRY-handledare och företa-
gare från branschen för att säker-
ställa att den fyller de behov före-
tagen har. 

På serviceentreprenorerna.se 
kan du läsa mer om SRY:s utbild-
ningar.

YOUN HEE PERNLING

BÄTTRE ÄN RYKTET
Det lever kvar en föreställning
att jobb i bemanningsföretag är 
otrygga, säger Henrik Bäcktström. 

INBLICK

Linköpingskontoret

Åsikter och inlägg från Almega.

Läs mer!
Upphandlingsstod.se 

under Verktyg..

Läs mer!
På bemanningsforeta-

gen.se kan du läsa och 
ladda ner rapporterna. 

Privata aktörer kan 
bryta utanförskapet
Privata företag och fristående 
organisationer lyckas bättre 
med att få tillbaka människor  
i jobb.

REHABILITERIN G Försäkringskas-
san har nyligen gjort en första 
utvärdering av ett försök där 
privata och sociala aktörer 
arbetat med att få långtids-
sjukskrivna i arbete. De har 
mot ekonomisk kompensation 
tagit helhetsansvar för en-
skilda individer och deras väg 
tillbaka till jobb. 

Utvärderingen stöder Al-
megas uppfattning att flera 
aktörer inom såväl rehabilite-
ring som arbetsförmedling 
förbättrar möjligheterna att 
minska utanförskapet. Att all 

den kreativitet och entrepre-
nörsanda som finns i det pri-
vata näringslivet kan använ-
das till att hitta nya vägar och 
nya lösningar. 

Erfarenheter från både Sve-
rige och Storbritannien visar 
att privata företag och andra 
fristående organisationer 
lyckas bättre med att få till-
baka människor i jobb. 

– I Storbritannien planerar 
nu regeringen att genomföra 
en stor satsning som ska få de 
som står långt från arbets-
marknaden åter i arbete.  
Till största del ska detta ske 
genom att använda privata 
 utförare, säger Marie Silfver-
stolpe, näringspolitisk expert 
på Almega.
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Regeringsrätten 
sviker sitt uppdrag
U PPHAN D LIN G Regeringsrätten 
har avgjort triklosanfallet. Rätten 
menar att landstingets krav på 
suturer utan triklosan inte är diskri-
minerande då bolaget kunde leve-
rera dem. 

Almegas expert på o-entlig 
upphandling, Ted Ekman, är miss-
nöjd med att Regeringsrätten inte 
bedömde proportionaliteten. Han 
konstaterar också att Regeringsrät-
ten inte gett någon vägledning om 
vilka beviskrav som måste uppfyl-
las om den faktiska miljöpåverkan 
när det handlar om diskrimineran-
de miljökrav. 
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Vårdföretagarna har tagit 
fram en idéskiss på ett natio-
nellt system för vårdval. 

VALFRIH ET Vårdföretagarna har 
tagit fram en idéskiss på hur 
ett nationellt system för vård-
val kan se ut. En gemensam 
kravnivå underlättar för med-
borgarna att göra relevanta val 
och för huvudmännen att 
säkra kvaliteten i vården. Dess-
utom minskar den administra-
tiva bördan för vårdgivare med 
enheter i flera landsting. 

Den 1 januari blev det obli-
gatoriskt att införa valfrihet 
inom primärvården. Lands-
ting och regioner får fritt ut-
forma systemen och därför ser 

ersättningsmodellerna olika 
ut. Införandet av valfrihet har 
gynnat branschen, men det 
finns samtidigt en oro att 
landstingspolitikerna i framti-
den försämrar de redan tuffa 
villkor som vårdföretagen ver-
kar inom i dag. 

Vårdföretagarna genom-
förde nyligen en undersök-
ning där 42 procent av pri-
märvårdsföretagarna anger 
politiska beslut/politisk oro 
som det främsta hindret för 
fortsatt expansion. Ryckiga 
förändringar och osäkerhet 
inför framtida politiska beslut 
gynnar inte vårdföretagandet 
och det gynnar inte patienten. 

ERIK K JELLIN

En nationell nivå  
för vårdvalet

PRO G N O S Sveriges ekonomi 
kommer att sticka ut under de 
närmaste åren med en star-
kare BNP-tillväxt än i många 
andra länder. Utan de flask-
halsar som den dåliga match-
ningen mellan efterfrågan 
och tillgång på rätt kompe-
tenser skapar på arbetsmark-
naden kunde uppgången ha 
varit ännu starkare. 

– Åtgärderna för att öka till-
gången på den kompetens 
som företagen efterfrågar 
borde öka från snigel- till ra-
ketfart för att få ner den höga 
arbetslösheten, säger Almegas 
chefekonom Lena Hagman.

Den starka inhemska ef-
terfrågan gör att sysselsätt-

ningen fortsätter att öka. Un-
der hela perioden 2010–2012 
väntas sysselsättningen i den 
privata tjänstesektorn öka 
med 100 000, enligt Almegas 
prognos. Den öppna arbets-
lösheten förutspås emellertid 
ligga kvar på en hög nivå.

– Att arbetslösheten inte 
sjunker beror på att betydligt 
fler sökt sig ut på arbets-
marknaden.

En annan anledning till att 
arbetslösheten inte faller i 
större utsträckning är att 
matchningen mellan tillgång 
och efterfrågan på kompe-
tens är dålig.

Såväl i år som under de 
närmaste åren räknar Al-

mega med att Sveriges eko-
nomi kommer att sticka ut 
med en starkare BNP-tillväxt 
än i många andra länder.

– Det finns en stor outnytt-
jad tillväxtpotential i svensk 
ekonomi som vi skulle kunna 
utnyttja bättre om satsningar 
görs på att möta näringslivets 
efterfrågan på kompetens, 
säger Lena Hagman.

Enligt Almegas prognos 
ökar sysselsättningen med 
137 000 under perioden 
2010–2012, varav 100 000  
i den privata tjänstesektorn.

DAVID WÄ STBERG

Brist på kompetens  
ger svagare uppgång 
Sveriges ekonomi är starkare än i många andra 
länder, men den kunde ha varit ännu starkare  
om det inte funnits brist på kompetens. 

INBLICK

Så blev den plötsligt synlig. Den blinda fläck i sta-
tistiken som kan förklara tillväxt och produktivi-
tet i det svenska näringslivet. Den har funnits där 
hela tiden men vi har 
saknat verktygen för att 
beskriva den. 

Immateriella investe-
ringar. Så kallas det fe-
nomen som tack vare 
forskaren Harald Ed-
qvist nu blivit synligt. 
Hans studier om imma-
teriella investeringar 
vänder uppochner på  
i stort sett allt som sagts 
om investeringar i Sve-
rige de senaste tjugo åren. Edqvist visar att Sve-
rige inte alls haft en fallande investeringsgrad, 
utan att vi hävdat oss rätt väl vid en internationell 
jämförelse.

Förklaringen #nns hos SCB. Den definition av in-
vesteringar som SCB använder sig av handlar om 
kapitalföremål. På vanlig svenska om prylar. Om 
maskiner, lokaler och verktyg. 

Men då har man missat de investeringar som 
inte handlar om prylar. Man har missat de imma-
teriella investeringarna, till exempel mjukvara till 
datorer, design, marknadsföring, organisations-
utveckling, varumärkesinvesteringar,  utbildning 
och olika former av forskning och  innovation. De 
finns helt enkelt inte med i  statistiken.

Detta är investeringar som är helt avgörande 
för tillväxten i det svenska näringslivet, vilket Ed-
qvist också kunnat visa. Inte minst viktigt är att 
detta är investeringar som är av tjänstekaraktär. 
De är investeringar i kunskap och människors 
upplevelser. I det som man ibland slarvigt kallar 
för mjukvara. Därför blir jag inte förvånad då 
Harald Edqvists forskning visar att de immate-
riella investeringarna är störst i tjänsteproduce-
rande företag. Samtidigt som de utgör en stor del 
av industrins investeringar.  Statistiken har med 
andra ord inte bara missat de immateriella inves-
teringarna, den har också missat hur tjänstesek-
torn bidrar till svensk ekonomi. Det är ingen liten 
blind fläck vi talar om. 

Den blinda fläcken är nu upptäckt. Återstår att 
dra de rätta slutsatserna.   
  

Den blinda %äcken

Jonas Milton
Vad tycker du? Mejla  
mig på jonas.milton 
@almega.se

Jonas Milton, vd Almega 

HÅLL 
KOLL
på Almegas  
bloggar
Här kan du läsa de snabba inläg-
gen och re#ektionerna. På alme-
gabloggar.se "nns Almegas 
bloggar samlade: Almegablog-
gen, Teknik&Designbloggen, 
Tyck om IT och Sanning om 
Bemanning.  

TOMGÅNG
Det #nns en tillväxtpotential 
i svensk ekonomi som hämmas 
av brist på kompetens, säger 
Lena Hagman.

Handelsbalansen för tjänster  
är nu starkare än för varor
Under första halvåret ('&' översteg Sveriges handelsbalans för tjänster 
för första gången sedan mitten av &/+'-talet handelsbalansen för varor, 
med cirka &( miljarder kronor. Nettot för varor har haft en nedåtgående 
trend under de senaste åren, medan tjänstenettot haft den motsatta. 
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Sagt och gjort från Almega. Visste du att privata tjänstesektorn står för hälften av BNP?

Läs mer!
På almega.se under Om 

tjänstesektorn kan du läsa 
och ladda ner Almegas 
konjunkturprognos 

KÄLLA SCB 0NATIONALRÄKENSKAPERNA1, REUTERS ECOWIN

482 723
Så många anställda !nns 
totalt i medlemsföretagen 
inom Almega.

900
vård- och omsorgsföretag 
drivs och ägs av kvinnor. 
De omsätter tillsammans 
närmare sju miljarder kronor 
och sysselsätter minst 7#000 
personer. KÄLLA: TILLVÄXTVERKET
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