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FRISKA FÖRETAG ÄR
PRODUKTIVA FÖRETAG
Det viktigaste i en Lean-process är människorna. Verktyg och metoder
ska stödja de anställda i deras arbete och hjälpa dem att utvecklas och bli
bättre. Ett friskt företag är ett företag som ser och utvecklar sina anställda
och som lyckas skapa en känsla av sammanhang och meningsfullhet.Det
rör sig om ett kontinuerligt förbättringsarbete i vardagen. Det måste vara
meningsfullt och begripligt och ske utifrån ett standardiserat arbetssätt.
Det handlar om att skapa en standard, som gör det så enkelt som möjligt
för människor att sköta sina jobb.
Forskaren och »Human Lean«-experten Bengt Halling, som intervjuas
i detta nummer av WE, menar att det största hotet mot företagens
framtid är chefers bristande kunskap om hälsa och hälsofrämjande arbete
och hälsans betydelse för produktivitet. Om vi ska kunna bygga friska
och effektiva arbetsplatser är hälsokunskap en grundläggande faktor.
Företagen måste stimulera framväxten av ett hälsofrämjande ledarskap.
På Scania, som är svenska mästare på Human Lean, har man sedan fem
år tillbaka tagit nästa steg när det gäller insikten om hälsans betydelse
för verksamheters effektivitet och långsiktiga konkurrenskraft. Med ett
närvarande ledarskap har lastbilskoncernen fortsatt att vässa sina KPI:er
och ökat både produktivitet och frisknärvaro väsentligt. Samtidigt har
också kundkvaliteten förbättrats och antalet fel halverats flera år i rad.
Även olycksstatistiken har för varje år minskat avsevärt. Med samma
systematiska arbetssätt, som till exempel inom kvalitet och stopptid, ger
sig nu Scania också i kast med de psykosociala faktorerna. Målet är att
ytterligare minska långtidsfrånvaron.
En annan kreativ förebild är Södra Cell, som även de fokuserar på
de psykosociala faktorerna. Södra Cell använder sig bland annat av ett
verktyg, som kallas Psykosocial skyddsrond. Det är ett komplement
till skyddsronder och genomförs med hjälp av ett frågebatteri och en
efterföljande diskussion mellan medarbetare och chef.
Detta är bara två av flera goda exempel på
friska företag, som vi lyfter fram i detta
nummer av WE. För globalt verksamma
företag, där alla konkurrenter kan
köpa samma maskiner och samma
utbildningar, blir till sist den starkaste
konkurrensfaktorn hur de bedriver
sin verksamhet och hur de stödjer och
utvecklar sina medarbetare.
Jag önskar er en trevlig och
utvecklande läsning!

MATS KARLSSON

tf VD för SSG
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Så skapas det

FRISKA FÖRETAGET
Friska företag är också lönsamma företag. Det
som enligt forskningen skiljer friska företag från
sjuka företag är ett närvarande ledarskap med bra
koll på de anställdas hälsa, god kommunikation,
delaktiga medarbetare, meningsfulla
arbetsuppgifter och ett långsiktigt proaktivt
friskvårdsarbete.
TE X T C ARL JOHARD ILLUSTR ATION BJÖRN ÖBERG
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edan 2008 har professor
Eva Vingård, Uppsala
Universitet, forskat om
vad som kännetecknar
friska företag.
»Flera faktorer särskiljer en arbetsplats
med en bra arbetsmiljö. Framför allt
handlar det om att det
finns en frisk struktur, som bland annat
rymmer ett bra ledarskap, en rättvis kultur
och god kommunikation. Det räcker inte
med att det finns en eldsjäl, utan dessa
faktorer måste genomsyra hela företaget
eller organisationen. En bra struktur
uppstår inte av sig själv och en hälsosam
organisation är inte skapad av en slump«,
säger Eva Vingård.
Friska företag ett antal gemensamma
drag.
»Vi har i vår forskning studerat 2000
svenska företag med mer än 75 anställda
och funnit att för de företag med lägst
sjukfrånvaro är det just dessa faktorer,
som haft störst betydelse för deras friskhet
(se även sid 8). Våra forskningsresultat
stämmer också väl överens med olika internationella studier«, säger Eva Vingård.
Gott ledarskap
Den enskilt absolut viktigaste faktorn är,
enligt Eva Vingård, ledarskapet.
»Det står över allt annat. Gör personalen delaktig, se den som en resurs och
rekrytera chefer internt - det är några
av de råd vi har kunnat utläsa av vår
6

forskning och det positiva agerande som
utmärker riktigt friska företag. Det gäller
alltså att anställa bra ledare och sedan ge
kontinuerligt stöd till dem.«
Lyhördheten är här särskilt viktig,
enligt Christina Paulsson, VD för
företaget Chefens bästa vän.
»Kloka och trygga ledare är helt avgörande för företagets utveckling och fortlevnad.
För ett bra ledarskap har du ytterst ansvar
för att människor mår bra, har bra arbetsförutsättningar och att de klarar av sitt
arbete på ett bra sätt. För att nå dit behöver
du kunna lyssna på och ha kontroll över hur
människor mår«, säger hon.
God kommunikation
En annan viktig friskhetsfaktor är att det
finns en god kommunikation inom företaget.
»Att man vågar säga vad man tycker,
såväl uppåt som nedåt och åt sidorna, och
att man tillåter olika åsikter i sak och ser
till att dessa inte leder till personkonflikter«, säger Eva Vingård.
Ytterligare en annan viktig faktor är rättvisa, det vill säga att organisationen upplevs
som juste, att alla vet vilka regler som gäller
och att dessa regler gäller för alla.
»Det är också väldigt viktigt med
feedback till människor. Att de känner
att det de gör betyder någonting och att
de blir sedda för det de gör. Den positiva
feedbacken kan ges i alla sammanhang,
medan den negativa feedbacken alltid bör
ges öga mot öga«, säger Eva Vingård.
Människor vill även ha kontroll över
sin arbetssituation.
»De har från företagets sida krav på sig
att prestera och det fungerar bra så länge
den anställde upplever att han eller hon
har inflytande på och stimulans av sitt
arbete«, säger Eva Vingård.
Delaktighet för medarbetarna
Delaktighet är en annan friskhetsfaktor.
»Stressen ökar i arbetslivet, liksom
känslan av bristande kontroll. Därför är
det viktigt att känna sig delaktig, att jag
som individ kan vara med och påverka
och planera. Då spelar det ingen roll hur
liten spelplanen är. Det är idag vanligt att
både chefer och medarbetare upplever att

»Friskvård bidrar till
arbetsglädje, engagemang
och kreativitet och påverkar
därför i allra högsta grad
företagens lönsamhet«
CHRISTINA PAUL SON,
VD FÖR FÖRETAGET CHEFENS BÄ STA VÄN.

»Gör personalen delaktig,
se dem som en resurs och
rekrytera chefer internt«
EVA VINGÅRD,
PROFESSOR VID UPPSAL A UNIVERSITET
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värdearbetet verkligen betydde något och
att alla kände till företagets värdeord«,
säger Eva Vingård och får medhåll av
Christina Paulsson:
»Alla relationer byggs långsiktigt och
på ärlighet i alla led. Genom respekt, integritet och gott omdöme skapas en trygg
atmosfär, som bidrar till bra samarbeten
och nöjda kunder.«

de inte blir lyssnade till, att dialogen blivit
försämrad och att de inte förstår varandras
arbetssituation. Det måste hela tiden
finnas möjlighet till möten för att kunna
diskutera på ett positivt sätt hur vi ska
jobba«, säger Eva Vingård.
Meningsfullhet
De anställdas prestation bygger på kommunikation och motivation.
»Det är viktigt att känna en meningsfullhet med arbetet. Att förstå sin egen
roll i företaget och vilken samhällsnytta
företaget står för. Vad jag än jobbar med
måste jag förstå min del i helheten. Att
också mina medarbetare känner att jag
är viktig och att det jag gör är viktigt för
helheten – detta oavsett vad jag gör och
vilken roll jag har«, säger Eva Vingård.
Det handlar likaså om bekräftelse
och uppmuntran.
»Bekräftelse är oerhört viktigt.
Människor behöver bli sedda, känna sig
välkomna och delaktiga och bli bekräftade«, säger Eva Vingård.
Kunskap om hälsoläget
Chefen måste ha god kännedom om personalens skydds- och hälsoläge och se till att
den får en kontinuerlig kompetensutveckling.
»Jag är av den åsikten att det finns en

inneboende kraft hos människor. De allra
flesta vill göra sitt bästa. De vill lyckas
på jobbet, gå hem som vinnare och inte
känna sig som förlorare. Våga därför testa
och att ge människor förtroende. Men då
måste kontrollsystemet vara tolerant och
tillåta att människor får göra fel«, säger
Eva Vingård.
Långsiktighet i arbetet
Det är också viktigt att jobba långsiktigt.
»Strategierna måste kopplas till det
systematiska arbetsmiljöarbetet och
integreras i företagets alla övriga affärsprocesser. Självklart ska det finnas redskap
för de som behöver särskilda insatser, men
fokus och ekonomi ska ligga på förebyggande proaktiva åtgärder«, säger Christina
Paulson och tillägger:
»Det handlar om att arbeta långsiktigt,
istället för att bara behandla symptom och
släcka tillfälliga bränder. Det gäller att ha
struktur och inte tappa fokus.«
Företagets värderingar
I grunden måste det dessutom finnas
tydliga värderingar och mål. Det får inte
bara vara kosmetika för hemsidan inspirerad
av den senaste konferensen, utan värderingarna måste genomsyra hela företaget.
»Det vi fann i de friska företagen var att

Friska företag är lönsamma företag
Att jobba med friskvård är inte bara
bra för sjukfrånvaron, utan också för
produktiviteten, stämningen på företaget och medarbetarnas förhållande till
sina arbeten.
»Det är min bedömning att de friskare
företagen också är mer lönsamma. Dålig
arbetsmiljö är det inget företag som har
råd med. Det är ingen bra affärsmodell.«,
säger Eva Vingård.
Christina Paulson fyller i:
»Sjukskrivningar kostar företagen mycket
pengar, medan friskvård bidrar till
arbetsglädje, engagemang och kreativitet
och därför i allra högsta grad påverkar
företagens lönsamhet. Det är naturligt –
när jag mår bra, skrattar och har kul på
jobbet, så arbetar jag mycket bättre och
kan prestera mer.«
En klok arbetsplats är en frisk arbetsplats
– en arbetsplats där människor vill vara.
»Det är dags att arbetsgivarna tar
tag i och engagerar sig mer i frågor som
rör sambandet mellan mjuka och
hårda faktorer – och lönsamhet. Jag
uppmanar därför alla att påbörja resan
mot den kloka arbetsplatsen, där chefer
och medarbetare kan må bra, prestera
sitt bästa och gå hem från jobbet som
en vinnare och inte som en förlorare.
Först då kommer också unga människor
att vilja bli chefer igen. Just nu är det
alltför många unga som väljer bort den
rollen«, säger Christina Paulson och
avslutar:
»Ett företag som arbetar värderingsstyrt,
med en tydlig vision som ger mening,
och som erbjuder bra förutsättningar för
de anställda att utföra sitt arbete – lägger
en god grund för att få både chefer och
medarbetare att prestera på topp.«
7
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Ökad stress och hög

SJUKFRÅNVARO
OROAR
Hög sjukfrånvaro är ett stort problem för vart fjärde
svenskt företag, enligt en rapport från Svenskt
Näringsliv. Och de främsta sjukdomsfaktorerna är
stress och samarbetsskador, i form av kränkande
särbehandling och mobbning.

TE X T C ARL JOHARD

Ett av de största arbetsmiljöproblemen
och en av de viktigaste orsakerna till
många sjukskrivningar är de psykosociala
faktorerna. Flera rapporter har kommit
under senare tid, som visar på en
ökning av sjukfrånvaron och en negativ
utveckling av den psykosociala
arbetsmiljön. Och enligt Arbetsmiljöverket saknar sex av tio arbetsplatser
beredskap för att arbeta med stress och
psykisk ohälsa.
Ökad stress
»Stress har blivit ett gissel i vår tid.
Allt ska gå snabbare och vi har svårt
att hänga med. På jobbet är det nya
styrsystem, nedskärningar och omorganisationer, gränslöst arbete och ont om
tid. Hemma väntar andra och viktiga
plikter.«, säger Christina Paulson,
grundare av företaget Chefens bästa vän.
Kraven ökar från alla håll, men vi får
inte alltid det stöd vi behöver för att
klara av kraven.
»Vi blir trötta. Stress tycks leda till
störd sömn som i sin tur leder till
trötthet som leder till smärta och
sjukdomskänsla, som leder till att man
söker vård. Stress gör med andra ord
att vi känner oss sjuka«, säger Christina
Paulson och förklarar att återhämtning
är A och O i dagens arbetsliv.
»Under en kortare, begränsad tid
kan vi klara av ett högre tempo eller en
högre belastning – om vi vet när vi kan
få vila och återhämtning.«
8

Ett arbetsmiljöproblem
Mer än 60 procent av människor som
säger att de är stressade lider också av
smärta och sömnstörningar.
»Stress är ett arbetsmiljöproblem och
en riskfaktor för sämre hälsa. Vi har
fått ett högre livstempo och vi är i ökad
utsträckning uppkopplade via datorer,
plattor och mobiler med ett aldrig sinande
informationsflöde«, säger Eva Vingård,
professor vid Uppsala Universitet.
Andra stressfaktorer är nedskärningar,
omorganisationer, osäkerhet i jobbet och
på arbetsmarknaden, liksom IT-system
som styr verksamheten och som upplevs
inte går att påverka.
Proaktivt arbete krävs
Men där finns också mer svårbehandlade samarbetsskador, som kränkande
särbehandling och mobbning.
»De psykosociala faktorerna är svårare att
lösa i efterhand, men lättare att förebygga.
Vissa strukturella förändringar, som
globaliseringen, flexibla arbeten och
24-timmarssamhället kan vi kanske inte
stoppa, men det gäller att öka kunskaperna om vad som är fel och stoppa
avarterna. Min oro för arbetsmiljöarbetet
är att vi lever kvar i en förgången värld,
dominerad av storföretag och bruksorter,
och inte ser dynamiken i dagens förändringar. Vi måste vara i framkant, se vart
arbetsmiljöarbetet är på väg och tänka vad
måste vi veta idag för att inte få skador i
morgon« säger Eva Vingård.
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arbetsplatser saknar
beredskap för att
arbeta med stress och
psykisk ohälsa.

» Mer än 60 %
av de som är
stressade
lider av smärta
och sömnstörningar.«
EVA VINGÅRD

1. POSITIVT LEDARSKAP
Positiva, engagerande, tillgängliga och rättvisa arbetsledare är det mest kritiska för att
skapa en sund arbetsmiljö, som motverkar
stress och psykisk ohälsa.

4. EGENKONTROLL
Att själv ha kontroll över sitt eget arbete och
viss frihet i hur man tar sig an sina arbetsuppgifter är viktigt för självkänslan, för arbetsglädjen och för hälsan.

11

2. MEDINFLYTANDE
Ge arbetstagare inflytande över och
delaktighet i beslut, som rör deras
arbetssituation, genom facklig
samverkan eller andra processer.
Ta medarbetare på allvar.
3. POSITIVT SOCIALT KLIMAT
Att trivas med chefer och kollegor
kan göra hela arbetsdagen.

5. PERSONLIG UTVECKLING
Utveckling och fortbildning motverkar
stagnation på alla nivåer.

FRISKFAKTORER

Det finns vissa tydliga faktorer i arbetslivet som motverkar depression och utmattningssymptom – till och med ryggont. Här är 11 sådana friskfaktorer, enligt professor Eva Vingård.

6. TYDLIG ROLLFÖRDELNING
Att veta vad som förväntas av var och en för
att nå tydliga mål är en typisk friskfaktor,
liksom samarbete och teamarbete.

9. ERKÄNNANDE OCH VETTIGA BELÖNINGSSYSTEM
Belöning som inte hänger ihop med ansträngning eller komplexitet i arbetsinsatsen kan
upplevas stötande och vara en riskfaktor för
psykisk ohälsa. Omvänt kan ett fungerande
belöningssystem vara en friskfaktor.

FOTO SHU T TERS TOCK

11. ANSTÄLLNINGSTRYGGHET
Att kunna vila i förvissningen att man får
komma tillbaka till jobbet i morgon också
är en skyddsfaktor mot oro och depression.

7. UTVECKLAD KOMMUNIKATION
Konstruktiv feedback och erkännande för
insatser behövs. Alltid.

8. ADEKVAT BEMANNING OCH ARBETSBELASTNING
För många är det svårt att låta bli att vara
duktiga och ta på sig lite mer än de borde men
det är inte rimligt att en person ska göra tre
personers jobb. Även för högt tempo eller att
vara övertaliga för jobbet som ska göras kan
utgöra riskfaktorer.

10 ADMINISTRATIVT STÖD
Ett sådant stöd i arbetet innebär ofta för
tjänstemannen en bra digital arbetsmiljö med
system, som är användarvänliga och anpassade
till verksamheten.

9
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Var fjärde företag uppger sig ha problem
med sjukfrånvaron, enligt en undersökning från Svensk Näringsliv som kom
hösten 2015. Sverige har sett en ökning av
sjuktalen sedan 2010, dock fortfarande från
låga nivåer. Men utvecklingen oroar och
framför allt följer utvecklingen inom den
offentliga sektorn en negativ kurva.
Det är i första hand psykisk ohälsa som
ligger bakom en stor del av ökningarna.
Vad kan då göras för att bryta den här
trenden? Hur kan vi skapa »friskare« arbetsplatser, som inte gör oss stressade och
sjuka? Magnus Svartengren är professor på
institutionen för medicinska vetenskaper
på Uppsala Universitet och har forskat på
hur våra jobb gör oss sjuka.

Är ert företag en

HÄLSORISK
eller en

HÄLSOBOOST?
Var fjärde företag har problem med sjukfrånvaron. Utvecklingen oroar
och framför allt är det psykisk ohälsa som ligger bakom en stor del av
ökningarna. Professor Magnus Svartengren ger här svar på vad vi kan göra
för att bryta den negativa trenden.
TE X T HÅK AN PERSSON
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Hur definierar du ett friskt respektive sjukt
företag?
»En bra fråga med ganska många svar. Ett
friskt företag skulle jag kunna beskriva
som ett företag, där medarbetarna är
produktiva och bidrar på bästa sätt till företagets utveckling i en långsiktigt hållbar
samverkan. Sjuka företag å andra sidan utmärker sig med en hög andel nya långtidssjukskrivna medarbetare i statistiken. Här
finns ju lite av grundproblematiken i hela
den här stora frågan. Vi fastnar allt som
oftast i sjukdomsperspektivet, i ett synsätt
som utgår från Försäkringskassans statistik
på sjuktal. Det är inte alltid så lyckat. Vi
fokuserar på resultatet, inte orsaken.«
Om vi då tittar på de friska företagen med låga
sjuktal, vad utmärker dem och vad förenar dem
enligt era studier?
»Jag har varit med och tittat på detta i
olika omgångar. Initialt kan vi säga att utgångspunkten var det tydliga ledarskapet.
Ofta fokuserar man på relationen mellan
medarbetare och närmsta chef. Men det
handlar i mångt och mycket också om
vad som kan sägas vara representativt
ledarskap för hela organisationen. Man
kan sammanfatta det i tre egenskaper som
förenar dessa företag:
- Förmåga att skapa delaktighet hos
alla medarbetare.
- Bra kommunikation internt med
förmågan att även lyssna.
- En aktiv kunskapsutveckling.

DET FRISKA FÖRETAGET |
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För att uppnå detta krävs en närhet
mellan chefer och medarbetare. Vilket
gör organisatoriska konsekvenser till en
nyckelfråga när det gäller hälsa på jobbet«.
Hur stor grupp kan man då vara för att
underlätta ett hälsosammare ledarskap?
»Det här har ju militärer och många
andra lagt ner mycket möda att titta
på. Det finns mängder

FOTO SHU T TERS TOCK

med »effort-reward«modeller och teorier.
Man kan förenklat säga att det ska
märkas i gruppen när man gör något. Som
ledare ska du vara så nära din grupp att
du ser och vet vad individerna gör. Då
inser man att grupper på 100 personer på
en ansvarig, som ibland kan förekomma,
kanske tyvärr oftare i offentlig sektor, är
helt orimliga.
Storleken på en sund grupp kan naturligtvis påverkas av typen av verksamhet.
12-16 personer nämns ofta som en gräns
uppåt. I en verksamhet, som är väl inkörd
och som inte ställs inför kniviga problem
hela tiden, kanske grupperna kan vara
större per ledare. Ju mer avancerade beslut
som man ställs inför och ju mer anpassning till förändringar som ska göras desto
mindre grupper krävs det.«

Magnus Svartengren, professor på institutionen för medicinska
vetenskaper på Uppsala Universitet.

Hur påverkar företagets förmåga att
organisera hälsan hos individen?
»Det finns mycket intressant statistik
från SBU, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, där man
sammanställt data vad gäller hjärt-och
kärlsjukdomar, problem med ländrygg,
nacke, skuldror och så vidare.
När man tittar på bakomliggande
orsaker ser man tre saker som hela
tiden lyfts fram som viktiga: Krav,
kontroll och stöd i arbetet. Det
vill säga att krav som överstiger
den egna förmågan, bristfällig
kontroll och frånvaron av stöd
och support från chefer bidrar
starkt till långtidssjukskrivningar och ohälsa.
Vi blir mer och mer
ensamma i vårt arbete,
förväntas att själva fatta
besluten och vi får mindre och
mindre stöd. Det här är en negativ
utveckling, som måste bromsas.«
Går det att se direkta skillnader mellan
offentlig och privat sektor när det gäller
förmågan att »organisera sig friskt«?
»Ja det gör det. Framför allt eftersom den
offentliga sektorn har en lagstyrd verksamhet. Organisationens möjlighet att själv
styra och förändra begränsas därmed. Det
är ju generellt också större grupper inom
den offentliga sektorn, vilket gör avstånden mellan chef och medarbetare längre.
En annan viktig sak när det gäller
medarbetare i offentlig sektor är svårigheten att riktigt se målet med den egna
verksamheten. Vad ska det leda till? Vad
är vårt gemensamma mål? Lägg då till
ökande krav på verksamheten vad gäller
till exempel tillgänglighet, service, kvalitet
och hela tiden krympande resurser för att
lösa uppdraget – då påverkas medarbetarna
såklart negativt.«
Kan du ge ett konkret exempel på konsekvenserna av stora grupper och avstånd i en
organisation?
»När resurserna minskar och kraven ökar
måste cheferna prioritera. I stora grupper
finns tydliga tendenser att cheferna
delegerar prioriteringar längre ut i organi-

Som ledare ska du vara så nära din grupp att du ser och vet vad
individerna gör.

sationen. Ju längre ut i organisationen
svåra prioriteringar kommer, desto tuffare
blir det för individen att göra dem. Det blir
en obalans mellan kompetens och krav.«
Hur ska vi då motverka utvecklingen mot
allt mer stressade medarbetare och sjukare
företag och organisationer?
»Faktum är att långtidssjukskrivningarna
till stor del domineras av psykisk ohälsa.
Det är en vikig insikt även när det dyker
upp problem med nackar och ryggar.
Vi är snabba på att reagera på detta och
sedan försöka behandla och rehabilitera
kroppen. Vi är sämre i organisationerna
att inse att det är något som skaver på
jobbet, att kanske grundproblemet sitter
i vår organisation. Att det kanske är stöd
och utbildning som behövs i stället för
mer sjukgymnastik. Vi måste bli bättre på
att bearbeta, behandla och kanske runda
problem i själva jobbet, i gruppen.
11
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När hade du senast ett

PROMENADMÖTE?
Malin Ung är, erkänner hon, till
naturen nyfiken. Hon vill på riktigt
veta vad andra människor tycker,
tänker och gör. I närmare 20 år har
den nyfikenheten lett till en rad
insikter om varför vi människor mår
som vi gör. Lite mer formellt uttryckt
har Malin Ung fokuserat på att utbilda
och arbeta med kompetens- och
personalfrågor.
TE X T PER ARONSSON

Genom åren har hon dykt in i en mängd
olika företag och organisationer. Det är
allt från Nordea Finans och Volvo Cars
till Företagsuniversitetet och Landstinget i Sörmland.
»Det gemensamma är att på alla
arbetsplatser är människorna en av de
viktigaste bidragande orsakerna till
framgång. Alla inser att det inte räcker
med bra produkter och tjänster. Vad som
behövs är också kompetenta och friska
medarbetare för att det ska bli lönsamt.
Även om det är en självklar sanning, så är
det långt ifrån självklart exakt hur man
ska arbeta med HR-frågor.«
Hur ska vi hinna tänka långsiktigt?
En paradox i sammanhanget är att vi lever
i en tid med bättre materiell standard än
tidigare och ändå är det många människor
som mår dåligt. Siffrorna är tydliga. Försäkringskassan rapporterar återkommande
att antalet anmälda sjukskrivningar ökar
och statistik från Arbetsmiljöverket visar
12

att antalet anmälda arbetsplatsolyckor
också ökar sedan flera år tillbaka.
»Varför det är så? Ja, det finns många
olika förklaringar. Rent övergripande har
de enorma förändringar, som orsakats
av digitaliseringen och globaliseringen,
påverkat mycket. Allting går bara fortare
och fortare och leder till att vi mer eller
mindre automatiskt får kortsiktiga perspektiv.
Vi hinner helt enkelt inte tänka långsiktigt. Det i sin tur leder lätt till en mindre
hälsosam livsstil, där vi stoppar i oss fel
saker och rör oss för lite.«
Malin Ung säger att det är den enkla
förklaringen. Sedan skiljer det sig förstås
från individ till individ.
»Men jag vet att många känner igen sig
i att de allt för sällan stannar upp och faktiskt tänker efter vad de vill med sina liv.
När det mesta både i privat- och arbetslivet accelererar, så hinner man inte fatta de

Malin Ung, utbildad personalstrateg, som driver det egna
företaget HR Skills.

genomtänkta besluten. Forskning visar att
kombinationen av stress och dåliga vanor
leder till så kallade välfärdssjukdomar.«
Involvera alla anställda
Varje människa har givetvis ett eget ansvar
för sin hälsa. Det företag kan och ska
göra, enligt Malin Ung, är att skapa en
grundläggande plattform inom företaget,
där hälsa och hållbarhet är givna inslag.
»Det handlar till stor del om värderingar.
Att de finns på riktigt inom företaget och
inte bara är ord i en snitsig policy. Där
måste finnas ett stödjande ledarskap, respektfull kommunikation, delaktighet och
engagemang. Allt det där som sammanlagt
skapar grunden för en bra arbetsmiljö.
Som mycket annat är det lättare sagt än
gjort. Det kräver någon form av bestämdhet och uthållighet. Inte minst hur arbetet
organiseras. Vilken arbetsbelastning är
rimlig? Hur balanseras krav och resurser?
När vi en gång i tiden slet på åkern så
upphörde arbetet när det blev mörkt, och
på fabrikerna tjöt sirenerna när det var
dags att gå hem. Idag är det inte så för de
allra flesta. Tekniken gör att vi idag kan
jobba flexibelt och hur mycket och när
som helst. Men det ställer krav på att sätta
egna gränser för när jobbet är klart och är
något som många har svårt att hantera. Är
det verkligen bra att både börja och sluta
dagen med att kolla e-posten i mobilen?«
Goda råd
Råd till en chef som inser att företaget
måste bli bättre på friskvårdsarbete?
»Det finns ingen ’quickfix’. Vad som
krävs är att ha koll på de grundläggande
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faktorerna, som skapar en god arbetsmiljö. Det kan
också handla om så enkla saker som att ha höj- och
sänkbara bord, promenadmöten och att man
cyklar till möten om de är hyfsat nära och vädret
tillåter, i stället för att ta bilen. Fler företag
borde skaffa tjänstecyklar.«
»Allra viktigast är att involvera alla medarbetare och ta vara på deras förslag. När folk får
vara med och tycka och bestämma, så skapas
en större motivation för att faktiskt göra
något och inte bara prata om det. I vardagen
finns det alla möjliga sorters lösningar. Det
gäller bara att hitta de som fungerar för
individerna på det specifika företaget.«
Sitt inte still!
Malin Ung säger att det till stor del handlar
om variation, goda matvanor och att röra sig.
»Cirka 30 procent av den arbetande
befolkningen sitter mestadels still och det
är ett stort problem. Variation och rörelse
är vad som behövs. När jag besöker företag
brukar jag kuppa och höja alla bord innan
jag går. Signalen är att det gäller att till
exempel väva in enkla åtgärder i vardagen,
som till exempel att stå och jobba
en stund.«

» Det finns ingen ’quickfix’. Vad som krävs
är att ha koll på de grundläggande
faktorerna, som skapar en god
arbetsmiljö. «
MALIN UNG
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ETT VÄXANDE
SAMHÄLLSPROBLEM
Mobbning på våra arbetsplatser är både ett växande arbetsmiljöproblem
och ett växande samhällsproblem. »Eftersom detta agerande har
mycket negativa effekter på såväl individ, organisation som
samhälle är det viktigt att vi på ett tidigt stadium identifierar
mobbning, sätter in akuta åtgärder och vidtar preventiva
åtgärder«, säger Christina Björklund, docent och interventions- och
implementeringsforskare vid KIs institut för miljömedicin.

Mobbning är idag inte bara ett av våra
mest allvarliga arbetsmiljöproblem
med personligt lidande och långvariga
sjukskrivningar som följd. Det är också
ett samhällsproblem och något som
regelbundet förekommer på de flesta
arbetsplatser. Enligt senare forskning är
omkring 25-30 procent av alla arbetstagare i Europa utsatta för mobbning på
sina arbetsplatser. Och enligt Arbetsmiljöverket uppger åtta procent av Sveriges
befolkning eller 370 000 individer att de
utsätts för mobbning.
»Där mobbning förekommer drabbas
inte enbart individen, utan även arbetsgruppen och i slutänden hela organisationen. Detta innebär att organisationer
står inför en ökad kostsam sjukfrånvaro,
där psykisk ohälsa har blivit den främsta
orsaken till långtidssjukfrånvaro«, säger
Christina Björklund, docent och interventions- och implementeringsforskare
vid KIs institut för miljömedicin,
Definition av mobbning
Men hur definierar vi då mobbning?
»Det råder idag ingen konsensus om
hur begreppet mobbning ska definieras.
Det finns ett flertal benämningar
14

kring fenomenet. De tre vanligaste är
kränkande särbehandling, mobbning och
trakasserier«, säger Christina Björklund.
Arbetsmiljöverkets definition av
mobbning är: »Mobbning är handlingar
som upplevs som kränkande eller på
annat sätt oönskade av den/de som
utsätts för dem. Handlingarna kan
medföra att de som drabbas hamnar
utanför den sociala gemenskapen«.
Mobbning är en eskalerande process
under vilken personen som utsätts
hamnar i underläge och blir föremål för
systematiska negativa sociala handlingar.
Det ska också finnas en maktobalans
mellan de olika parterna.
»Mobbning är en upplevelse, det
handlar om hur du tolkar en situation.
Till skillnad från en konf likt sker
mobbning vid upprepade tillfällen
under en längre period. Den inkräktar
på ditt arbete, det handlar om negativa
beteenden som inte är acceptabla och
det är en process som eskalerar. Det
som är knepigt med mobbning och
trakasserier är att du från början inte
märker av det. Sedan eskalerar det och
det blir bara värre och värre«, säger
Christina Björklund.
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25-30
%
av alla arbetstagare i Europa

Direkt och indirekt mobbning
Mobbning delas även in i direkt och
indirekt mobbning. Med direkt mobbning
menas att en individ blir utsatt för ett
aggressivt beteende, som till exempel en
öppen attack. Indirekt mobbning grundar
sig på ett mer dolt beteende, där någon
exempelvis blir utfryst eller baktalad.
»Du som individ upplever kanske att du
blir orättvist behandlad och aldrig får stöd
eller uppmuntran från din chef eller dina
arbetskamrater, att det sociala klimatet är
negativt och att du saknar kontroll eller
inflytande över din egen situation. Du
kanske också har oförenliga rollkonflikter,
där det är otydligt vad det är du förväntas
gör«, säger Christina Björklund.
Riskfaktorer för mobbning
Mobbning kan vara ett tecken på stora
brister i organisationen och i det sociala
samspelet på arbetsplatsen. Det kan här
handla om en ojämn arbetsfördelning,
oklara förväntningar på prestationer och
otydliga roller.
I tidigare studier har de som upplever
sig mobbade angett att de tre vanligaste
faktorerna till mobbningen är konkurrens
angående status eller arbetsuppgifter,
avundsjuka eller att förövaren är osäker på
sig själv.
»En arbetssituation, där det råder
stor brist på konstruktivt ledarskap med
små chanser till att styra sitt eget arbete
och rollkonflikter, skapar lätt stress och
frustration inom arbetsgruppen«, säger
Christina Björklund.
Hur ledarskapet utövas får stor betydelse för uppkomsten av mobbning. Framför
allt bidrar avsaknaden av formell ledning
till en osäkerhet om vad som gäller. I
vissa organisationer kan mobbning och
trakasserier till och med vara en del av
ledningens sätt att leda organisationen.
Mobbning är exempelvis mer vanlig i
rigida hierarkiska organisationer, där
maktskillnader hanteras utan humanism.

är utsatta för mobbning på
sina arbetsplatser

Dysfunktionell organisation
»Mobbning på arbetsplatser kan vara ett
tecken på en dysfunktionell organisation
med interna konflikter inom organisationen«,
säger Christina Björklund och nämner
tre olika typer av faktorer som möjliggör
mobbning.
»Den första är strukturer eller missförhållanden, såsom upplevd obalans
i makt, frustration och missnöje. Den
andra är motiverande strukturer och
uppmuntran, såsom intern konkurrens
och belöningssystem. Den tredje handlar
om omständigheter, som sätter igång
skeendet, såsom nedskärningar, omorganisationer, förändringar i arbetsgruppen och
omstruktureringar.«
Svåra konsekvenser
Mobbning orsakar stress, som kan leda
till sömnproblem och humörsvängningar
och i värsta fall depression, ett tillstånd
som i sin yttersta konsekvens kan mynna
ut i självmord. Studier har också visat att
mobbning ökar risken för posttraumatiskt stressyndrom.
»Mobbning förknippas dessutom med
viljan och intentionen att lämna sin
organisation, vilket nog är den vanligaste

effekten. Andra effekter är ökad sjukfrånvaro och lägre arbetstillfredsställelse.
Allt detta drabbar självklart arbetsplatsen
mycket negativt«, säger Christina Björklund och avslutar:
»Vi är idag duktiga på fysisk arbetsmiljö i
Sverige, men inte lika bra på organisation
och social arbetsmiljö. Eftersom mobbning har mycket negativa effekter på såväl
individ, organisation som samhälle är det
viktigt att vi på ett tidigt stadium identifierar mobbning. Det är fullt möjligt att i god
tid upptäcka de negativa signalerna och gör
vi det kan vi omedelbart sätta in akuta åtgärder och vidta preventiva aktiviteter. Det
är det enda sättet om vi ska kunna komma
till rätta med detta växande problem.«
15
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När chefen blir

MOBBAD

Även chefer blir mobbade. »Det är helt klart att mobbning förekommer också där
chefer är offer. Därför är det viktigt att organisationer inkluderar detta perspektiv
i sitt förebyggande arbete och i sina riktlinjer om mobbning och utvecklar ett bra
stödsystem även för denna grupp« säger Christina Björklund, docent och interventions- och
implementeringsforskare vid KIs institut för miljömedicin.
TE X T C ARL JOHARD

En grupp som sällan nämns som utsatt
och något som det forskats mycket lite
kring är mobbning av chefer. Därför
har Christina Björklund, docent och
interventions- och implementeringsforskare vid KIs institut för miljömedicin, studerat detta under ett års tid.
Forskningsstudien pågår fortfarande
och är ännu inte publicerad. Hittills
har drygt 18 000 chefer deltagit i
undersökningen, varav 59 % kvinnor
och 41 % män. Närmast kommer
denna studie att kompletteras med
djupintervjuer av chefer, som varit
utsatta för mobbning.
De preliminära resultaten från den
inledande studien visar att mobbning
av chefer verkligen förekommer och
att det är ett problem. 3,2 procent av
cheferna i undersökningsgruppen
säger sig vara utsatta för mobbning. Inom privat sektor var det
3,2 procent av de kvinnliga och 2,0
procent av de manliga cheferna. För
chefer i kommuner var motsvarande
siffra 3,5, i landsting 3,5 och i statlig
verksamhet 6,9%. En internationell
motsvarande studie har tidigare
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visat att så mycket som 6,7 procent av
cheferna var utsatta för mobbning.
Kvinnliga chefer mer utsatta
Undersökningen visar också att
kvinnliga chefer, även inom industriföretag, i större utsträckning upplever
att de är utsatta för mobbning.
»Chefer som befinner sig i
disharmoniska arbetsmiljöer, som
präglas av ineffektivitet, tidspress,
höga arbetskrav, samtidigt som de
har otillräckliga befogenheter och
brist på makt, utsätts i högre grad för
mobbning än chefer som befinner sig i
mer gynnsamma arbetsmiljöer«, säger
Christina Björklund.
Kampen om makten
Ofta handlar det här om makt.
»Mobbningen uppstår först när det
blir obalans i maktutövandet. Normalt
har cheferna den formella makten, den
ska de hantera och också använda sig av
på bästa sätt. Men i vissa organisationer
kan det uppstå ett omvänt maktförhållande när medarbetarna får mer makt
över chefen och använder den makten

negativt«, säger Christina Björklund.
Det finns ett beroendeförhållande
mellan chefer och anställda. Personalen
är beroende av chefer för styrning,
resurser och belöningar, medan chefer
är beroende av de anställda för att de
ska utföra det arbete som krävs för att
uppfylla organisationens mål.
»Problem uppstår när endera parten
inom detta beroendeförhållande förnekar
eller hindrar den andra att nå sina mål.
När handlingar som hindrar antingen
chefen eller de anställda att utföra sina
arbetsuppgifter och nå sina mål utförs vid
upprepade tillfällen och över en längre
tid kan det klassas som mobbning. Vissa
forskningsstudier har visat att handledare
och ledare utan personalansvar är mest
utsatta, medan chefer på hög och mellannivå är mindre benägna att rapportera.
För den enskilda anställda är det mer
riskfyllt att utsätta en chef för mobbning,
jämfört med att utsätta till exempel en
kollega eller en ledare utan personalansvar«, säger Christina Björklund.
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3,2%

av svenska chefer är
utsatta för mobbning
Osäkra organisationer
Forskning har också visat att chefer är
mer sårbara för mobbning i vissa utsatta
situationer när det uppstår en osäkerhet
i organisationen. Ofta handlar det också
om en icke fungerande struktur och en i
grunden svag och otydlig ledningsgrupp,
där chefen inte får nödvändigt stöd från
cheferna ovanför honom eller henne.
»Särskilt när du är ny som chef är du
ganska sårbar. Kommer du in i en grupp,
som redan från början är dysfunktionell
och ineffektiv, kan det bli svårt. Och
börjar du sedan försöka styra och ställa
och utmana rådande normer i arbetsgruppen, ökar risken för att bli utsatt
för mobbing och trakasserier«, säger
Christina Björklund.
Subtilt motstånd
Den mobbning, som vänder sig mot
chefer, är ofta mer subtil och uttrycks
på ett annat sätt än mot andra anställda,
som till exempel genom att den anställda

väljer att inte delta i ett möte för att bidra
med expertkunskap. Medarbetarna dyker
inte upp på utsatta möten, de baktalar
chefen, de undanhåller information och
de bidrar inte till att göra sitt arbete,
vilket till slut leder till att du som chef
inte kan göra ditt jobb.
»Det är en situation som lätt blir
outhärdlig. Om du blir mobbad som
chef kan du alltid vända dig till din egen
högre chef och få stöd där. Men det finns
ohållbara situationer, där de anställda går
runt chefen och vänder sig till chefens
chef för att få mobbningen sanktionerad«,
säger Christina Björklund och fortsätter:
»Det här är också en eskalerande
process. Många chefer känner av att det
händer något, som de inte riktigt förstår.
För många är det också förknippat med
skam. Som chef förväntas det att du ska
klara av det här.«
Stark koppling till ökad ohälsa
Det finns en stark koppling mellan mobb-

ning och psykisk ohälsa. Mobbning ökar
risken med att utveckla stress och psykisk
ohälsa mellan 1,6 och 3 gånger.
De preliminära forskningsresultaten
visar här att mobbade chefer i högre
utsträckning skattade högt på utmattning,
nedstämdhet, depression och sömnbrist
än de som inte var mobbade. Resultaten
påvisar även skillnader mellan kvinnliga
och manliga chefer, där kvinnliga chefer
i något högre utsträckning upplever stress
och psykisk ohälsa.
»Det finns idag tydliga belägg för ett klart
samband mellan den psykosociala arbetsmiljön och psykisk ohälsa, som depression
och utmattning, där mobbning är en av de
allvarligaste riskfaktorerna. Därför är det
viktigt att fortsätta att studera den psykosociala arbetsmiljöns koppling till psykisk
ohälsa. Vi söker nu fler mobbade chefer att
intervjua för vår forskningsstudie. De som

Christina Björklund, docent och interventions- och
implementeringsforskare vid KIs institut för miljömedicin.

känner att de har något att förmedla får
gärna höra av sig till mig«, säger Christina
Backlund och avslutar:
»Det är helt klart att mobbning
förekommer också där chefer är offer. Det
är därför viktigt att organisationer inkluderar detta perspektiv i sitt förebyggande
arbete och i sina riktlinjer om mobbning
och utvecklar ett bra stödsystem även för
denna grupp.«
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Socialsekreteraren
som inte kom in
från kylan
Elinor Torp har arbetat som journalist i hela sitt vuxna liv. Som vikarierande och
hårt arbetande reporter på bland annat Dagens Nyheter blev hon till slut utbränd.
Men i stället för att slockna, så tändes en eld i henne och ett brinnande intresse för
arbetsmiljöfrågor. Nu har hon skrivit en inträngande bok om socialsekreteraren Lasse
Persson från Krokom, som tog livet av sig, och det unika rättsfall som följde.
TE X T PER ARONSSON
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linor Torp var först tveksam
att skriva om händelseförloppet, som slutade så sorgligt.
»När jag förstod att
självmordet hade klassats som
arbetsskada och det fanns ett
läkarutlåtande som pekade på
jobbet som orsak, så ville jag
tränga in i vad som hänt och
verkligen förstå hela bakgrunden. När dessutom
familjen ville att Lasses öde skulle uppmärksammas, så satte jag igång att jobba.«
Skäl att diskutera själ
Fallet är Sveriges första och hittills enda psykosociala arbetsmiljömål. Det ledde till en fällande
dom i tingsrätten, men senare till en friande dom
i hovrätten.
»Det finns så många aspekter på allt som
hände Lasse, hur cheferna agerade och vad
som hände i rättssalarna. Det som är
uppenbart är att alla inblandade
är förlorare. Lasse, förstås.
Men också hans chefer,
som ställdes ensamma
och inte fick stöd och
hjälp från den politiska
ledningen. Skattebetalarna, som fick betala
för att två chefer blev
utköpta. Den notan
slutade på drygt två
miljoner kronor.«
Det Elinor Torp framför
allt vill med boken »Jag orkar
inte mer. När jobbet skadar
själen» är att få igång en diskussion
som leder till förändrade synsätt.
»Även om det är svårt och komplext, så måste
vi överlag i samhället prata mer om jobbskadorna
på själen.«
Lag på att förebygga
Elinor Torp säger att Krokomsfallet, som det ofta
kallas, redan har lett till förändringar.
»Ja, det märker jag inte minst på antalet inbjudningar jag får från fackförbund och företag om att
berätta om min bok. Runt om i landet anordnas

det fler och fler kurser för chefer om sådana
här frågor. En annan tydlig effekt är att det har
kommit nya föreskrifter kopplade till arbetsmiljölagen, som träder i kraft i den sista mars i
år. De säger att mobbning på arbetet beror på
organisationsbrister, slimmad bemanning och
bristande socialt stöd. Det blir alltså lag på att
förebygga dålig psykosocial arbetsmiljö.«
Något som tål att funderas över är varför
tingsrätten fällde medan hovrätten friade.
»I båda instanserna, så sägs det att cheferna
har brustit och att mobbningsutredningen
varit undermålig. En intressant notering är
att i tingsrätten, så bakades hela händelseförloppet ihop och slutsatsen blev en fällande
dom. Hovrätten däremot tog varje händelse
för sig och kom fram till att ingen av dessa
var tillräckligt grova lagbrott för att leda till
en fällande dom.
Lägg därtill att i tingsrätten var det fyra
kvinnor och inga män. I hovrätten
var det precis tvärtom. Fem män
och inga kvinnor. Det tror jag
också hade betydelse för de
olika domarna.«
Stödet till chefer
måste bli bättre
Elinor Torp säger
att den viktigaste
insikten i sammanhanget är att chefer
måste få bättre stöd
och kunskaper.
»Lasses närmaste
chef stod alldeles ensam.
Han visste inte hur han skulle
agera. Som så ofta stod andra frågor
i fokus. Han berättade för mig att när han
träffade andra chefer var det bara ekonomi
som diskuterades. Nästan inget annat. Så hur
ska ledare mäkta med att möta människor
som befinner sig i kris? Det är den stora
frågan som måste besvaras, tycker jag, på
alla företag och organisationer. I grunden
handlar det om att skapa förutsättningar
för att förebygga och fånga upp människor
innan det är för sent.«
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»När jag
förstod att
självmordet
hade klassats
som arbetsskada, så ville
jag tränga in
i vad som hade
hänt. «
Elinor Torp tycker att det är alldeles för vanligt med utpekande
av syndabockar på arbetsplatser.
Nu har hon skrivit en bok om
socialsekreteraren i Krokom som
mobbades och tog sitt liv.
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Organisatorisk och
social arbetsmiljö

NU BÖRJAR DE NYA
FÖRESKRIFTERNA GÄLLA
Arbetsmiljöverkets författningssamling

Från 31 mars gäller de nya föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö. Arbetsmiljöverket
kommer att följa upp anpassningen till de nya förskrifterna via sina vanliga inspektioner.
TEXXTT CCARL
ARL JOHARD
JOHARD FOTO
FOTO ARBE
ARBETTSMIL
SMILJÖVERKE
JÖVERKETT
TE

Vår psykiska och sociala arbetsmiljö är lika
viktig som den fysiska. Den 31 mars 2016
börjar Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter
om organisatorisk och social arbetsmiljö
(AFS 2015:4) att gälla. Föreskrifterna
reglerar kunskapskrav, mål, arbetsbelastning, arbetstid och kränkande särbehandling och de har tagits fram i samråd med
arbetsmarknadens parter med fokus på
förebyggande arbetsmiljöarbete.
De nya föreskrifterna konkretiserar
arbetsmiljölagen, som är en generell
lagstiftning, och preciserar och kompletterar det systematiska arbetsmiljöarbete,
som alla arbetsgivare är skyldiga att
20

bedriva. Tydligare regler gör det lättare för
arbetsgivare att göra rätt, samtidigt som
de stärker rättssäkerheten på området.
»Föreskrifterna styr inte arbetsgivaren
på ett detaljerat sätt, eftersom det finns en
stor variation och olika förutsättningar i
olika yrken och branscher. De är istället
tänkta att fungera som ett stöd genom att
precisera de faktorer som är viktiga att
arbeta med i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Det innebär att arbetsgivaren ska
undersöka – riskbedöma - åtgärda – följa
upp«, säger Ulrich Stoetzer, handläggare
på Arbetsmiljöverket.

Bakgrund
Bakgrunden till föreskrifterna är den
växande ohälsa, som är relaterad till
faktorer i den organisatoriska och
sociala arbetsmiljön.
»Vi har sedan 2010 och framåt
registrerat en ökning av antalet anmälda
arbetsrelaterade sjukdomar orsakade av
dessa faktorer, framför allt hos kvinnor
och då främst inom kvinnodominerande
områden, som vård och omsorg. Detta
är en negativ trend, som vi nu vill vända
och vi är inte nöjda förrän vi ser att
denna arbetsrelaterade ohälsa minskar. Vi
behöver jobba mer systematiskt med dessa
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arbetstagarna ska kommunicera bristerna
i arbetsmiljön. Det är bra om alla kan vara
involverade – delaktighet är en mycket
viktig aspekt av den sociala arbetsmiljön«,
säger Ulrich Stoetzer.

frågor ute på våra arbetsplatser«, säger
Ulrich Stoetzer.
Samtidigt visar forskning att förebyggande arbete med organisatoriska och
sociala frågor kan främja produktiviteten
och kreativiteten i en organisation.
»Dessutom minskas antalet sjukdomsfall
och sjukskrivningar, vilket är förknippat
med höga kostnader för både arbetsgivare
och samhälle«, säger Ulrich Stoetzer.
Arbetsgivaren har ansvaret
Föreskrifterna omfattar alla verksamheter, där arbetstagare utför arbete för en
arbetsgivares räkning. Det är arbetsgivaren som har ansvaret för att föreskrifterna och arbetsmiljölagen följs. Denne
behöver också se till att det förs en dialog
mellan arbetsgivare och anställda för att
förhindra att ohälsa uppstår.
»Arbetsgivaren bör ha en arbetsmiljöpolicy och en tydlig strategi för arbetet
med att uppnå målen. Grundläggande
för framgång är att arbetet är förankrat i
den högsta ledningen och i övriga delar
av organisationen«, säger Ulrich Stoetzer.
Ohälsosam arbetsbelastning och arbetstid
Arbetsgivaren ska ta hänsyn till tecken och
signaler på ohälsosam arbetsbelastning.
»Att minska arbetsmängd, ändra
prioritetsordning, ge möjligheter till
återhämtning, tillämpa andra arbetssätt,
öka bemanning och tillföra kunskaper,
är olika exempel på åtgärder för att
förebygga ohälsosam arbetsbelastning.
Arbetsgivaren måste även försäkra
sig om att den teknik som används är
utformad och anpassad till det arbete
som ska utföras, så att det inte riskerar
att skapa ohälsosam arbetsbelastning«,
säger Ulrich Stoetzer.
Arbetsgivarens skyldigheter att
förebygga ohälsosam arbetsbelastning
omfattar såväl chefer och arbetsledare
som andra arbetstagare.
»Genom att bedriva ett ledarskap,
som möjliggör regelbunden dialog med
arbetstagarna och ha rutiner för att fånga
upp tecken och signaler på ohälsosam
arbetsbelastning, kan obalanser rättas
till. Det är viktigt att undersöka och
identifiera orsaker och sedan åtgärda
risker kopplade till arbetsbelastning«,
säger Ulrich Stoetzer.
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Ulrich Stoetzer, handläggare på Arbetsmiljöverket.

Kränkande särbehandling
Ett annat område, som de nya föreskrifterna omfattar, är kränkande särbehandling.
»Arbetsgivaren måste vara tydlig med
– exempelvis i en policy – att kränkande
särbehandling inte accepteras, se till att
det finns rutiner för vad som ska göras om
en sådan uppstår. Här ingår bland annat
att se till att alla känner till hur, var och
till vem den som är utsatt ska vända sig«,
säger Ulrich Stoetzer.
Arbetsgivaren ska också vidta åtgärder för
att motverka förhållanden i arbetsmiljön, som
kan ge upphov till kränkande särbehandling.
»Även arbetstagaren har skyldighet
att meddela om det finns akuta risker på
arbetsplatsen. Ett viktigt budskap är att

Konsekvenser för arbetsgivaren
Arbetsmiljöverket kommer att följa upp
anpassningen till de nya förskrifterna via
sina vanliga inspektioner.
»Om reglerna inte efterföljs kan vi i
yttersta fall utdöma vite, men vi hoppas
det inte ska behövas utan att det blir en
naturlig del av arbetsmiljöarbetet«, säger
Ulrich Stoetzer.
Långsiktigt arbete
Reaktionerna på de nya föreskrifterna
har hittills varit mycket positiva.
»Ohälsan är inget man löser över en natt
– det är ett långsiktigt arbete. Vi förväntar
oss att de nya reglerna kommer att minska
risken för att människor blir sjuka på
grund av ohälsosam arbetsbelastning eller
kränkande särbehandling på jobbet. Vi
hoppas också att reglerna ger arbetstagarna ett stöd för att i högre utsträckning,
när det behövs, ta upp organisatoriska
och psykosociala arbetsmiljöfrågor på
arbetsplatsen«, slutar Ulrich Stoetzer.

Förebyggande arbete med organisatoriska och psykosociala frågor främjar produktiviteten och kreativiteten i en organisation.
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SAMHÄLLSOMVANDLAREN
»Vi står inför många stora utmaningar. Vi har en vikande marknad, en omfattande förändring av bolagets
struktur, vi har en utmaning när det gäller kompetensutveckling och kompetensförsörjning och när det
gäller att flytta två stora samhällen«, säger LKABs nya VD Jan Moström, som just nu genomför en omfattande
omvandling av det anrika malmföretaget med stort fokus på individerna och ett decentraliserat och delegerat ledarskap.
TE X T C ARL JOHARD FOTO PAULINA HOLMGREN

LKAB genomför just nu en stor omorganisation. Vilken är bakgrunden till denna?
»Vi har gått från en marknadssituation
under en stor del av 2000-talet med ganska
goda priser och prisförutsättningar. Det
lade grunden för en under många år hög
lönsamhet och en tydlig tillväxtstrategi.
De senaste 1,5 åren har marknadsvillkoren
blivit dramatiskt förändrade. Vi befinner oss nu i en stark lågkonjunktur med
kraftigt sjunkande järnmalmspriser. Det
har tvingat oss att väsentligt anpassa vår
strategi till andra förhållanden.«
Så hur ska problemet med läget på världsmarknaden lösas?
»Det finns tre huvudsakliga åtgärder ett
råvarubolag som LKAB kan ta till. Det
första är att öka volymerna, det andra
är att arbeta effektivare, så kostnaderna
sjunker, och slutligen att skära i verksamheten. Min målsättning är att vi i första
hand ska producera mer pellets och sänka
kostnaderna per ton för att göra det. I
andra hand arbeta med effektiviseringar
som genererar kostnadssänkningar och i
sista hand skära ner verksamheter.
Vi måste därför rusta vår organisation
för att klara de nya utmaningarna. Vi
fortsätter vår tillväxtstrategi på järnmalms22

sidan, samtidigt som vi tydligt fokuserar
på produktivitet. Som en del av detta har
vi startat en omorganisation av vårt sätt att
arbeta inom koncernen och med det som
grund öppna för att arbeta effektivare.«
Hur har omorganisationen genomförts?
»Omorganisationen påverkar hela järnmalmssidan, vilket motsvarar större delen
av bolaget. Vi har ändrat strukturerna i
hela bolaget och skapar en enklare och
mer transparent organisation. Vi har börjat
med koncernledningens sammansättning
och ansvarsområden. Nu jobbar vi oss
ned i organisationen. Vi skapar tydliga
ansvarsområden och operativa resultatenheter i syfte att få en mer delegerad och
decentraliserad arbetsplats. I grund och
botten strävar vi efter att få beslutsfattandet
närmare den operativa verksamheten, så
att de som är mest lämpade att fatta de
operativa besluten också gör detta.
I den nya koncernstrukturen delas
verksamheten in i tre divisioner. En
enhet består av gruva och förädlingsverk
i Kiruna, en av gruvor och förädlingsverk
i Malmberget och Svappavaara samt
en tredje division som består av LKAB
Minerals som producerar och säljer
industrimineraler samt borrteknik-

företaget LKAB Wassara.
Vår ambition är att få allt detta på plats
under det fjärde kvartalet i år.«
Är detta en organisation, som är anpassad
för ett mer lean-inriktat arbetssätt?
»Jag är en stark anhängare av leankonceptet. Det har också varit utgångspunkten
för den holistiska omorganisation vi nu
håller på med, där vi vill utveckla mer effektiva arbetsprocesser. För att få en större
transparens i systemet har vi skapat bredare
ansvarsområden för att stimulera till ökad
samverkan för att nå ett ökat utnyttjande
av de kompetenser och den kunskap, som
finns i bolaget.«
Hur påverkar det personalen?
»Det är de anställda som är i centrum. En
organisationsförändring är inte att rita en
massa nya organisationsstrukturer på en
powerpoint, utan det handlar om att ge
tydliga randvillkor och skapa tydligt beskrivna roller med ansvar och befogenheter
för alla medarbetare i organisationen.”
Vilka utmaningar har det inneburit för
personalen?
»Den stora utmaningen är att medarbetarna i större utsträckning måste ta ansvar
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»Att skapa de nya samhällena är
en utmaning för alla inblandade.
Tillsammans bygger vi dagens och
morgondagens attraktiva samhällen,
där människor vill leva och bo.«
JAN MOSTRÖM
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Ni talar bland annat om att svaren på
framtidsfrågorna finns hos kunderna och
genom ett nära partnerskap med dem. Hur
sker detta?
»Vi vill ha lönsamma kunder och även
våra kunder lider just nu av ett mycket
utsatt marknadsläge. Därför jobbar vi med
gemensam produktutveckling tillsammans
med stålverken när det gäller kostnadseffektivare prospektering, produktion och
logistiklösningar. Vi har en betydande
utvecklingsverksamhet vad gäller alla
aspekter av vår verksamhet.«

»Den fortsatt höga efterfrågan på LKABs produkter förutsätter en ökad produktions- och leveranskapacitet, där
tillgången på mer malm är en nyckelfråga«, säger LKABs VD Jan Moström

för sina uppdrag och vara delaktiga i att
utforma hur de ska genomföra aktiviteter
och nå de mål som vi nu sätter upp.
Det är bara genom delaktiga människor,
som upplever att de har meningsfulla
arbetsuppgifter, som vi faktiskt kan
påverka och förbättra resultatet.«
Hur ser framtiden ut för LKAB? Ser du någon
uppgång för järnmalmspriserna?
»Vi försöker vara försiktiga i våra
prognoser. Det är så många parametrar
som styr våra marknadsförutsättningar,
såsom global överproduktion av
järnmalm, spotpriserna i Kina, frihandeln
i Nord-amerika och mellan USA och EU.
Vi har just nu ett överutbud av järnmalm
utifrån väldigt stora genomförda
investeringar i järnmalmsgruvor under
de senaste 5-10 åren. Vi vet idag att vi kan
se fram emot åtminstone ytterligare något
eller några års utmanande marknad.
Men när utbudet är för stort och
priserna låga måste någon sluta
producera. Högkostnadsproducenterna
kommer att slås ut och då stiger priserna
igen. Lönsamhet är viktigt över tid,
men när det bränner till, då gäller det
att ha ett positivt operativt kassaflöde.«
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JAN MOSTRÖM
Ålder: 56 år.
Aktuell: Sedan november 2015 ny
koncernchef för LKAB.
Bakgrund: Teknisk chef vid Skellefteå
kommun. Långvarig karriär inom
Boliden, bland annat som tappare,
borrare och senast som chef över
Bolidens gruvverksamhet.
Utbildning: Bolidens borrskola,
bergskoleingenjör vid Bergsskolan i
Filipstad.
Bor: Villa i Kiruna.
Familj: Fru och två vuxna döttrar.
Fritidsintressen: Skidåkning och
friluftsliv.

Hur sker investeringarna i de tre nya
dagbrottsgruvorna? När når ni målet 35-40
miljoner ton järnmalm?
»En stor förmån i dessa lågkonjunkturtider
är att efterfrågan på LKABs produkter
trots allt består. Det förutsätter en ökad
produktions- och leveranskapacitet, där
tillgången på mer malm är en nyckelfråga.
Vi utvärderar just nu hur vi ska hantera
den här produktionsapparaten, som precis
är på väg att färdigställas. Den utmaning
vi för närvarande har är att dagbrottsgruvorna öppnas i ett annat marknadsläge
och under andra marknadsförutsättningar
än när de beslutades. Vi fortsätter med
vår tillväxtstrategi av järnmalmspellets.
De här gruvorna skulle också leverera
grovfines. Där ser vi att marknaden för
tillfället är väldigt ogynnsam för oss, så
här följer vi kontinuerligt marknaden och
analyserar situationen.«
Hur går samhällsomvandlingen i Kiruna?
»Den går in i ett mycket intensivt skede
i både Kiruna och Malmberget. LKABs
fortsatta gruvdrift och tillväxt är beroende
av att centrala delar av verksamhetsorterna
i Kiruna och Malmberget undan för undan
flyttas. Har vi inte tillgång till mark stannar
gruvverksamheten av. I samråd med
kommunerna och ett stort antal intressenter
verkar vi för att det sker med trygghet och
långsiktig framtidstro. Ambitionen är att
utveckling ska gå före avveckling.
Det som gör dagens samhällsomvandling på LKABs verksamhetsorter unik
är omfattningen och tidsperspektivet.
Totalt kommer cirka 5 000 bostäder
och 700 000 kvadratmeter bostads- och
lokalytor att ersättas.
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HÄRSKARKNEP
SOM FÅR DIG
ATT KRYMPA

Det fem härskarteknikerna är ett fenomen som
används i olika relationer, där någon vill utöva makt
över någon annan, inte minst på arbetsplatserna.
Genom att bli medveten om härskarteknikerna
och hur de yttrar sig, kan man undvika att hamna i
underläge om man utsätts för dem.

1. OSYNLIGGÖRANDE

»Det är bara genom delaktiga människor, som upplever att de har meningsfulla arbetsuppgifter, som vi faktiskt kan
påverka och förbättra resultatet« säger LKABs VD Jan Moström.

Denna härskarteknik går ut på att förmedla att du
inte finns – att det du gör och säger inte är viktigt
och värdefullt, och att få dig att känna dig obetydlig
och osäker. Tekniken tar sig olika uttryck och kan
handla om att inte presentera dig vid namn eller ens
nämna ditt namn, men också att tala om ditt arbete
och dina insatser på ett förminskande sätt, avleda
uppmärksamheten från dig när du talar genom att
skapa störande ljud, skrapa med stolen, bläddra i
papper, hosta och harkla sig.

2. FÖRLÖJLIGANDE
Att skapa de nya samhällena är en utmaning för alla inblandade – de boende,
kommunerna, markägarna, myndigheterna
och LKAB med flera. Tillsammans bygger
vi dagens och morgondagens attraktiva
samhällen, där människor vill leva och bo.«
Hur har ni arbetat med omvandlingen och omflyttningarna ur ett
friskvårdsperspektiv?
»Friskvård är en viktig punkt högt upp
i agendan från styrelsen och långt ned i
hela organisationen. Vi är en basindustri,
bolaget är 125 år och vi har verksamhet
på många ställen, där vi dominerar de
samhällen där vi finns, främst i Malmberget, Kiruna, Svappavaara och Narvik.
Vi har en intensiv dialog med alla inblandade parter. Vi jobbar oerhört mycket med
kommunikation och vi för en aktiv och
kontinuerlig dialog med alla inblandade.
Det viktigaste är att arbeta med tydlighet
och klarhet när det gäller förutsättningarna
för samhällsomvandlingen, så att inte
någon ska vara okunnig eller överraskas
över vad som händer och sker.«
Vilka andra utmaningar ser du framöver för LKAB?
»Vi har, som jag redan konstaterat många
och stora utmaningar. Vi har en vikande

marknad, en betydande förändring av
bolagets struktur, vi har en utmaning
när det gäller kompetensutveckling och
kompetensförsörjning och när det gäller att
flytta två stora samhällen.
Att bryta järnmalm under 1000 meters
djup i norra Sverige ställer extremt
höga krav på metodikutveckling, produktivitetsutveckling och kompetenta
människor. Ett fokusområde vi därför har
och dessutom måste bli duktigare på är att
driva utvecklingen framåt inom just de här
kompetensområdena genom intern och
extern utbildning, bland annat i samarbete
med akademin och även tillsammans med
kunder och leverantörer.«
Vad driver dig själv som ledare?
»Kommunikation och förenkling är två
viktiga nycklar i mitt ledarskap. Världen
och tillvaron är nog komplicerad, en
företagsledning ska inte krångla till det.
Människor ska få möjlighet att göra det
de är bäst på, det är ledningens uppgift att
skapa de förutsättningarna.
En VD ska inte detaljstyra verksamheterna, utan sätta tydliga mål och se
till att de uppnås. Den som är närmast
problemet äger den bästa förutsättningen
för att lösa det.«

Denna härskarteknik uppvisar en totalt ojämlik
situation, där den som förlöjligar tar hela makten
över situationen och förminskar och förringar sitt
offer, tillintetgör den utsatta personen, och öppnar
för skratt från andra i rummet. Besläktat med
förlöjligandet är infantiliseringen.

3. UNDANHÅLLANDE AV INFORMATION

Denna härskarteknik kan leda till att en person eller
en grupp hindras från att handla så som de skulle ha
handlat om de hade vetat bättre. Att inte få tillgång
till nyheter, möteshandlingar, protokoll, utskick eller
inbjudningar kan leda till att det till exempel blir för
sent att agera eller att man agerar på fel sätt.

4. DUBBELBESTRAFFNING

Denna härskarteknik går ut på att du om du är
noggrann får höra att du är petig. Är du bestämd
kallas du kanske, om du är kvinna, för bitchig, och är
du en god lyssnare avfärdas du som svag. Fokuserar
du på jobbet beskylls du kanske för att missgynna
dina barn, din partner eller dina vänner, och är det
tvärtom påpekas kanske att du saknar ambitioner.
Dubbelbestraffning är en härskarteknik som skapar
en upplevelse av att vad du än gör, så gör du fel.

5. PÅFÖRANDE AV SKAM OCH SKULD

Denna härskarteknik innebär att någon annan
får dig att känna skam och skuld för en handling,
egenskap, händelse eller situation, trots att det inte
är du som är den utlösande faktorn till händelsen
eller situationen. Denna härskarteknik är besläktad
med härskartekniken dubbelbestraffning och är
liksom den i viss mån mer diffus och svårfångad än
de andra kategorierna.
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Det handlar om

DOLLAR
& CENT
Försöken att bidra till mångfald genom positiv
särbehandling har mött ökat motstånd i USA på
senare år. Flera fall har nått högsta domstolen. Men
storföretagen har på bred front försvarat systemet.
Mångfald är lönsamt.
TE X T LENNART PEHRSON
FOTO SHU T TERS TOCK
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Procter & Gamble har sitt högkvarter i
Cincinnati, Ohio, och säljer konsumentvaror för över 70 miljarder dollar om året.
Företaget hämtar 40 procent av intäkterna
från USA, resten kommer från Europa,
Latinamerika, Afrika, Mellanöstern, Kina,
Indien och övriga Asien. Konkurrensen
är global. Det finns anställda verksamma i
sjuttiofem olika länder.
Mångfald finns inskrivet i företagets
strategiska programförklaring. Det anges
som en förutsättning för att dels kunna
rekrytera de bästa talangerna runt hela
världen, dels för att få den bästa kunskapen
om kundernas behov och önskemål. Med
ett åttiotal olika varumärken måste företaget känna sina marknader. Därtill anges
ett tredje skäl: Genom att sammanföra
anställda med olika bakgrunder skapas en
mer innovativ företagskultur.
Det finns egentligen inget särskilt
anmärkningsvärt med en sådan företagsstrategi. De flesta storföretagen i USA ser
positiv särbehandling som en tillgång att
slå vakt om. Säkert finns hos många viss
övertygelse om att det är rätt att gynna
mångfald i moralisk mening, men det avgörande skälet är nog ändå att det är något
som gynnar den egna resultaträkningen.
Så när reglerna för antagningen till olika
universitet ifrågasatts och utmanats juridiskt har storföretagen kollektivt försvarat
systemet med positiv särbehandling hela
vägen upp till USA:s högsta domstol.
Som arbetsgivare vill de kunna rekrytera
studenter, som inte bara är välutbildade
utan även kan bidra till den mångfald som
krävs på en global marknad. Det finns
goda skäl att se till att svarta, etniska
minoriteter och kvinnor är väl representerade. Det gynnar lönsamheten.
Särbehandlade före detta slavar

Positiv särbehandling är heller inget nytt
utan har en lång historia, som i USA kan
spåras ända till tiden efter inbördeskriget,
även om själva uttrycket – affirmative
action – inte kom i användning förrän
långt senare. Det var nordstatsgeneralen
William Tecumseh Sherman, som då tog
initiativ till ett program för att fördela
mark till Söderns befriade slavar.

Utan möjligheter att bruka egen jord
skulle de ha små möjligheter att försörja
sig själva. Efter slaveriet var det därmed
nödvändigt med en särbehandling i positiv
mening. Men vad som kallades rekonstruktionen av Södern avbröts, nordstatstrupperna drog sig tillbaka och det blev
sedan inte så mycket av med planerna
att ge den svarta befolkningen särskilda
möjligheter till en bättre tillvaro.
Slaveriet må ha förbjudits, men svarta
invånare kom ändå att utsättas för ett
förtryck, som inte minst kom till uttryck i
en brutal diskriminering och segregering.

»Det stora genombrottet
kom när 1960-talets
banbrytande
medborgarrättslagar
klubbades igenom«
LENNART PEHRSON
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Arbetsgivare skulle inte längre kunna
diskriminera fackföreningsanslutna
anställda. Men det innebar inte ett särskilt
skydd för minoritetsgrupper.
Nästa steg kom när andra världskriget
brutit ut och det var nödvändigt med en
militär upprustning. President Roosevelt
utfärdade då en exekutivorder, som i
praktiken förbjöd diskriminering inom
försvarsindustrin. De företag som
levererade militär utrustning till försvarsmakten måste ge svarta arbetare samma
möjligheter till anställning och lika villkor,
som övriga anställda.
Roosevelts förklaring var att det var
omöjligt för en demokratisk nation att
försvara sig militärt om vissa grupper
kunde utsättas för diskriminering i
försvaret. Det var något som var minst
lika uppenbart när kriget var över och
svarta soldater återvände från fronten.
Roosevelts efterträdare Harry Truman
drev då igenom ett förbud mot segregering inom försvarsmakten.
Kennedy tog flera initiativ

Roosevelt särbehandlade arbetare och svarta

Begreppet positiv särbehandling myntades
först under 1930-talets depressionsår, men
hade då inte riktigt samma betydelse som
idag. När president Franklin D. Roosevelt
drev igenom sitt ekonomiska återhämtningsprogram – New Deal – ingick det
även i reformarbetet att säkra arbetarnas
rätt att organisera sig i fackföreningar.
Det var en positiv särbehandling, som
syftade till att ge arbetare ökad trygghet.

Men det var först när medborgarrättsrörelsen började få ordentligt fäste under
1960-talet, efter att Martin Luther King
lett en bussbojkott i Alabamas huvudstad
Montgomery, som kraven på positiv
särbehandling i bredare bemärkelse blev en
del av den allmänna politiska debatten.
Efter att John F Kennedy valts till
president 1960 tog han flera initiativ, som
ledde till skärpta riktlinjer för alla företag
som levererade varor och tjänster till
federala myndigheter. Arbetsgivare som
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»USA:s näringsliv slår vakt
om systemet med positiv
särbehandling. De stora
börsnoterade företagen
befarar att inskränkningar
kommer att inverka menligt
på deras verksamhet.«
LENNART PEHRSON

tog in vinster från skattemedel måste visa
att de anställde svarta och andra minoriteter utan någon diskriminering.
Lyndon Johnsons medborgarrättslag

Det stora genombrottet kom sedan när
1960-talets banbrytande medborgarrättslagar klubbades igenom under Lyndon
B. Johnsons presidentskap. Artikel VII
i den långtgående medborgarrättslag
som antogs 1964 – och som innebar ett
juridiskt förbud mot segregering – syftade
till att häva diskriminering utifrån ras, etnicitet och kön på alla större arbetsplatser.
Företag och andra arbetsgivare med mer
än tjugofem anställda kunde ställas till
svars inför domstol av enskilda individer,
som utifrån dessa kriterier kunde hävda
att de blivit orättvist behandlade.
Reformen var inte okontroversiell. Från
konservativt håll hävdade en del kritiker
att de nya reglerna i praktiken innebar ett
kvoteringssystem och att meriter, kunskap
och erfarenheter inte längre var avgörande
för anställning. Numerära kvoter kunde
fördömas som oförenliga med USA:s
konstitution.
Men president Johnsons medborgarrättslag kom ändå till slut att samla ett tämligen
brett politiskt stöd. Positiv särbehandling
betraktades nu som nödvändigt för att
bekämpa diskriminering. Om historiska
orättvisor skulle kunna undanröjas var det
nödvändigt med aktiva åtgärder.

Medborgarrättsrörelsens engagemang, som år 1965 kulminerade i tumultet under»Bloody Sunday« vid Edmund Pettus
Bridge i Selma, Alabama, blev den larmklocka som väckte det amerikanska folket och som ledde till en ändring av
landets lagstiftning, liksom synen på positiv särbehandling.

1968. Nixon utfärdade egna direktiv,
den så kallade Philadelphia-planen, som
ställde byggindustrin till svars med hårda
krav på såväl arbetsgivare som fackföreningar att verka för anställning av flera
svarta och andra minoriteter. Det var,
betonade även Nixon, inte en fråga om en
kvotering, utan det handlade en positiv
särbehandling för att se till att vissa
grupper inte diskriminerades.
Motståndet mot positiv särbehandling
stärktes under 1980-talet när Ronald
Reagan var president. Reagan hade
tidigare varit emot de medborgarrättslagar,
som antagits under 1960-talet, och när han
lade in sitt veto mot förslag till skärpning
av en tidigare lag röstades han ned av kongressen. Men även om det fanns ett brett
politiskt stöd för positiv särbehandling
tilltog protesterna och frågan har sedan
dess fortsatt att vara omstridd.

Debatt om fortsatta åtgärder

Förespråkarna för fortsatta åtgärder lyfter
inte bara fram historiska oförrätter, utan
pekar också på vikten av att allmänna
institutioner – som skolor, sjukvård och
polisväsende – med sina anställda verkligen avspeglar det samhälle de ska betjäna.
De försöker också visa att den positiva
särbehandlingen verkligen ger resultat.
Kritikerna utgår åtminstone till del
från samma argument och framhåller att
just de framsteg som faktiskt gjorts helt
enkelt eliminerat behovet av särskilda
åtgärder för att ge vissa grupper en positiv
särbehandling. Risken är snarast att
minoritetsstudenter påverkas negativt av
en alltmer spridd uppfattning om att de
inte tagit sig fram på egna meriter. De
hårdaste motståndarna hävdar att systemet
nu i själva verket leder till en omvänd
diskriminering. Meriterade vita individer
har hamnat i underläge när läroanstalter
och arbetsgivare låter andra mindre
kvalificerade individer få företräde.
Klass har också förts in i diskussionen i
meningen att det är specifikt lågavlönade
vita utan högre utbildning, som framför
allt missgynnas när ras och etnicitet ges en
högre prioritet. Frågan har blivit en del av
en mer allmänt polariserad politisk debatt,
där det demokratiska partiet i huvudsak
försvarar en positiv särbehandling medan
motståndet främst kommer till uttryck i
det republikanska partiet.

Veto från Reagan

Universiteten anklagas för diskriminering

Även den republikanske presidenten
Richard Nixon fortsatte i huvudsak att
verka för positiv särbehandling när han
efterträdde Johnson efter presidentvalet

Striden har rasat som värst inom det högre
utbildningsväsendet. Universitet har dragits
inför domstol, anklagade för diskriminering när vita studenter nekats tillträde
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till utbildning till förmån från sökande
med minoritetsbakgrund. Flera fall har
gått genom rättssystemet hela vägen upp
till USA:s högsta domstol som – i alla fall
hittills – hållit fast vid att positiv särbehandling är förenlig med konstitutionen,
så länge det inte rör sig om ett fastställt
numerärt kvoteringssystem. Flera universitet har också justerat sina processer för hur
ansökningar ska accepteras för att undvika
beskyllningar om kvotering.
Men frågan innehåller en rad juridiska
komplikationer. Högsta domstolens
ledamöter har varit splittrade och har
olika uppfattningar om hur USA:s
konstitution ska tolkas. Sista ordet är inte
sagt. Domstolen kommer att behandla
positiv särbehandling även framöver
och dess inställning kan ändras när nya
ledamöter kommer till.
Industrin vill ha positiv särbehandling

I vilket fall har det hittills varit påtagligt
att USA:s näringsliv i stor utsträckning
slagit vakt om systemet med positiv särbehandling. I alla fall de stora börsnoterade företagen befarar att inskränkningar
kommer att inverka menligt på deras
verksamheter.
När USA:s högsta domstol 2003 tog sig
an ett fall som gällde antagningssystemet
vid University of Michigan skrev sextiofem storföretag under en inlaga till försvar
för positiv särbehandling. Bland namnen
på listan återfanns Coca-Cola, Microsoft
och General Dynamics.
När ett liknande fall nådde domstolen
2012 – det gällde nu antagningssystemet
vid University of Texas – var uppslutningen från näringslivet lika stark och stödet
kom från en rad olika branscher. Kända
storföretag som General Electric, Pfizer,
Xerox, United Airlines, IBM, Wal-Mart
och Procter & Gamble argumenterade
ihärdigt för nödvändigheten av att slå
vakt om ett system, som lämnar utrymme
för positiv särbehandling utan att några
numerära kvoter fastställs.
Många av företagen ger ekonomiskt
stöd till det republikanska partiet och
dess företrädare, men i försvaret av
positiv särbehandling har de i stort ställt
sig bakom demokraterna och president
Barack Obama.
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SSG NYHETER
STORT INTRESSE
FÖR SSGs NYA ELKONCEPT

Industrin agerar utifrån egenintresse

I sin inlaga till domstolen slog företagen
fast att det ligger i deras ekonomiska
intresse att kunna rekrytera anställda
för att säkra en mångfald utifrån ras,
etnicitet och religion, såväl som utifrån
olika kulturella och sociala bakgrunder.
Därmed finns också ett allmänintresse
i att universitet och andra högre läroanstalter utbildar studenter utifrån samma
mångfaldsideal.
Företagen hävdade heller inte bara att
en alltmer globaliserad ekonomi innebär
att mångfald genom positiv särbehandling blivit än viktigare. Den föränderliga
hemmamarknaden ställer också nya krav
utifrån befolkningsutvecklingen.
Enligt siffror som företagen bifogade
för att bygga under sina argument ökade
antalet vita USA-invånare med endast 1
procent under decenniet mellan 2000 och
2010. Under samma period växte latinbefolkningen med 43 procent, till över 50
miljoner, och antalet svarta invånare ökade
med 12 procent till närmare 40 miljoner.
Det är företagens bedömning att det är
nödvändigt att den utvecklingen avspeglas
bland deras anställda.
Det är, om inte annat, ett ekonomiskt
egenintresse, vilket innebär att mångfald
vid universiteten inte kan avfärdas som
ett teoretiskt problem. Det gäller något så
konkret som konkurrenskraft.
Eller som det mera specifikt uttrycks
i inlagan:
»Allt detta är inte bara en fråga om
abstrakta idéer, utan det handlar om
dollar och cent.«

Intresset för SSG Compliance Tool, SSGs nya
webbtjänst som lanserades förra året och som
hjälper företagen att skapa ett ledningssystem
inom el, är mycket stort. SSG Compliance
Tool är en handbok för elansvariga och den
stödjer kunderna att få ordning och struktur
inom elsäkerhet kring arbete, utförande,
innehavarens roll och mycket annat.
»Här får du på ett standardiserat arbetssätt
bygga upp och samla din dokumentation för
en elanläggning i en interaktiv webbtjänst
och kan på så sätt vara ständigt uppdaterad.
Verktyget uppfyller helt myndigheternas krav
på egenkontroll och den elsäkerhetslagstiftning som beräknas komma 2017«, säger
Johnny Jansson, senior advisor på SSG.
Elva företag arbetar redan med verktyget
och flera är på väg in. Intresset har varit stort
från kunderna att utveckla verktyget till att
också omfatta underhåll och arbetsmiljö.
I maj i år kommer dessutom en ny version
ut av standarden ”SSG4500, Skötsel av
elektriska anläggningar” med särskilda
anvisningar om hur en anläggning ska skötas.

PROJEKTDOKUMENT
SOM KVALITETSSÄKRAR
PROJEKTEN
I mars lanseras SSG Standarder Projektdokument, som är en ny tjänst för de kunder
som har abonnemang på SSG Standarder.
»Genom denna kan beställaren säkerställa att
alla som deltar i projekt inom industrin får tillgång
till rätt standard och rätt utgåva av standarder.
Det innebär en kvalitetssäkring av projekten,
eftersom risken för missförstånd minskar«, säger
Henrik Smedjegård, tjänsteägare på SSG.
Syftet är att förenkla kommunikationen och
samarbetet mellan beställare, leverantörer och
entreprenörer.
De kunder, som har abonnemang på SSG
Standarder idag, kan med den här tjänsten
på ett enkelt sätt delge leverantörer och
entreprenörer information om SSG Standarder
i ett eller flera projekt.
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EU startar ny kampanj:

HÅLLBART ARBETSLIV
Inom EU fokuseras just nu på ett hållbart arbetsliv. En kampanj är på väg att initieras med syfte
att skapa friskare arbetsplatser och få Europas åldrande befolkning att stanna längre kvar i
arbete. »Ett hållbart arbetsliv är en naturlig del av ett globalt hållbart samhälle«,
säger Mats Ryderheim, senior analytiker på Arbetsmiljöverkets internationella avdelning.
TE X T C ARL JOHARD FOTO ARBE T SMIL JÖVERKE T

Parallellt med att Sverige stärker skyddet för
arbetstagarnas hälsa, säkerhet och arbetsmiljö pågår en helt annan diskussion inom
EU, där vissa krafter vill minska på byråkrati
och regler, framför allt för småföretagare.
»Den ekonomiska situationen i Europa
har fått många att ifrågasätta den ökade
reglering, som omgärdar företagandet.
Just nu pågår det därför en utvärdering av de 24 EU-direktiven.
Avsikten är att utvärdera vilken
effekt dessa ger och om vi idag
har för mycket byråkrati i
Europa. Vilka regler är bra och
vilka är onödiga?«, säger Mats
Ryderheim, senior analytiker på
Arbetsmiljöverkets internationella avdelning, och fortsätter:
»Den nya EU -kommissionen
har närmast för avsikt att komma
tillbaka med synpunkter på arbetsmiljöreglerna. Är de för många och behöver de
revideras eller behöver småföretagen ökad
hjälp vid tillämpningen?«
Samtidigt dör fortfarande alldeles för många
människor varje år på sina arbetsplatser.
»Ibland måste vi faktiskt försvara
reglerna. Reglerna är i sig inte till för att
skapa byråkrati. Det är en rättighet att
ha det tryggt på sin arbetsplats«, säger
Mats Ryderheim.
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För att få en åldrande befolkning att stanna kvar i arbete krävs en ökad hänsyn till att varje
enskild arbetstagare har det säkert och tryggt på jobbet.
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Mest stress i Norden
En annan pågående diskussion i
Europa handlar om stress. Förra året
genomfördes en undersökning inom
hela EU, där anställda på 50 000
europeiska arbetsplatser intervjuades.
Undersökningen visade att vi i Sverige
och Norden är duktiga på organisatorisk
och psykosocial arbetsmiljö. Men på
ett område stack resultaten ut och det
gällde stress, som upplevs som ett större
problem i Norden än i övriga Europa. På
tre av fyra arbetsplatser i Norden upplevs
en tidsstress. I södra Europa är detta inte
alls lika påtagligt.
»Den fråga vi då måste ställa oss är:
Är arbetstagarna mer stressade i Norden
eller finns det andra förklaringar?
Hur förebygger vi stress i Sverige och
internationellt? Jag tror att en viktig
förklaring är att vi har arbetat med
psykosociala faktorer i snart 30 år i
Norden. Vi är vana att tala om stress och
ledarskap och vi har en bra dialog med
våra medarbetare medan förhållandena
ser annorlunda ut på företag söderut.
Samtidigt är Sverige ett litet land och
vi måste vara konkurrenskraftiga inom
industrin och tjänstesektorn. I vissa fall
kanske vi driver effektivitetsarbetet lite
väl långt. Vi vill väl, men vi har Luther
på våra axlar och vi är mer tidsstyrda«,
säger Mats Ryderheim.
Belgien var först ut
Även om Arbetsmiljöverket den 31 mars
lanserar sin nya föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö är inte Sverige
först ut med en sådan.
»Vi försökte visserligen för tio år sedan,
men då var det för mycket motstånd. Nu
har vi fått ett helt annat stöd från såväl
arbetsgivare, som arbetsmiljö-, säkerhetsoch HR-avdelningar på företagen«, säger
Mats Ryderheim.
Belgien fick en ny föreskrift inom det
psykosociala området redan för något år
sedan. Den belgiska föreskriften inriktar
sig mer på kränkande särbehandling och

Mats Ryderheim, senior analytiker på Arbetsmiljöverkets
internationella avdelning.

mobbning, medan den svenska föreskriften fokuserar på arbetsbelastning och
kränkande särbehandling.
»Nu ska vi i Sverige bli ännu bättre på
att jobba med den psykosociala situationen.
Det är inte på individnivå som avgörandet
sker, utan viktigast är hur vi organiserar
arbetet. Jag tror att den här föreskriften
kommer att vara till stort gagn för svenskt
arbetsliv«, säger Mats Ryderheim.
Hållbart arbetsliv
EU har även beslutat att starta ett helt
nytt projekt inom arbetsmiljöområdet.
»Det är en kampanj, som de kallar
»Hållbart arbetsliv«. Grunden är den
demografiska utvecklingen, där andelen
pensionärer kommer att öka i Europa.
EU planerar därför driva en kampanj
under två år för att uppmärksamma de
här frågorna. Även i Sverige ligger vi
i startgroparna för det arbetet«, säger
Mats Ryderheim.
Behovet av reglering ställs särskilt
på sin spets mot bakgrunden av den
negativa demografiska utvecklingen i
Europa. Med en åldrande befolkning
krävs skärpta regler.
»Framöver kommer färre skattebetalare försörja allt fler pensionärer i Europa.
Kan vi få människor att arbeta några
år längre istället för att få ont i ryggen
och sluta i förtid är mycket vunnet. Den
svenska regeringen vill höja pensionsål-
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dern i Sverige, så att vi kan arbeta längre
och betala för välfärden. Då måste vi fokusera på ett förebyggande arbete långt
innan yrkesskador och förslitningar har
uppstått.«, säger Mats Ryderheim, som
menar att begreppet »hållbart arbetsliv«
definitivt har kommit för att stanna.
»I Sverige har vi flest arbetsplatser i
hela Europa, där många anställda är över
55 år. För att få en åldrande befolkning
att stanna kvar i arbete krävs en ökad
hänsyn till att varje enskild arbetstagare
har det säkert och tryggt på jobbet. Kan
vi inte få folk att vara friska på jobbet,
så blir det ökade framtida kostnader
för samhället och företagen. Här har
vi alla ett gemensamt intresse och ett
gemensamt mål.«
Även OECD och G20-gruppen har
börjat sätta upp arbetsmiljön på sina
respektive agendor.
»Globalt behövs ibland dessvärre
tragiska händelser på arbetsmarknaden
för att få saker att hända. Som när ett
tak ramlade in i en byggnad i Bangladesh, där det satt sömmerskor och
sydde kläder åt oss i Europa. Det har
fått G20-gruppen och ILO med flera
att agera med målet att vi som beställare
i västvärlden måste ställa ökade krav
på hur arbetsmiljön ska se ut även i
tredje världen. Ett hållbart arbetsliv är
en naturlig del av ett globalt hållbart
samhälle«, avslutar Mats Ryderheim.

»I Sverige har vi
flest arbetsplatser
i hela Europa, där
många anställda är
över 55 år.«
MATS RYDERHEIM

31

1 : 2016 | BUSINESS EXCELLENCE

SSG NYHETER
TVÅ NYA GUIDER FÖR
EFFEKTIVARE UNDERHÅLL
SSG har tagit fram två nya tekniska guider,
som ska hjälpa industrin med arbetet
att skapa effektivare och mer hållbara
underhållsprocesser. Sedan årsskiftet finns
både SSG 2002» Stöd för införande av
operatörsunderhåll« och SSG 2005 »Kritikalitetsanalys, införande och upprätthållande, för tekniska enheter« tillgängliga via
SSGs webbshop. Under året planeras även
en lansering av en tredje guide gällande
grundorsaksanalys.
»Det är första gången som SSG tar
detta steg i underhållsvärlden. Guiderna
ska underlätta för anläggningarna att få
snabbare och smidigare implementeringar
av underhållsprocesser. Syftet är att kunna
hjälpa de som fortfarande har vissa steg
kvar för att komma upp i ett effektivare
underhåll, och att hjälpa till att upprätthålla
metoderna hos de anläggningar, som redan
infört operatörsunderhåll och kritikalitetsanalys. Guiderna utgår från faktiska
erfarenheten och best practice hur förändringsprocesser på bästa sätt bör bedrivas ute
på anläggningarna«, säger Rickard Sjöblom,
processledare på SSG.

TUMMEN UPP FÖR
SSGs BESÖKSTURNÉ
Under 2015 har SSG genomfört en landsomfattande besöksturné, där möten hållits
med ledningsgrupper och specialister på
ett 20-tal anläggningar runt om i landet.
Erfarenheterna har varit mycket positiva.
Målsättningen har varit att informera
och öka kunskapen om kommittéverksamheten och kommittéledamotens roll,
hjälpa anläggningarna att få ut ännu mer
av sin kommittéverksamhet och samtidigt givetvis stimulera till ett fortsatt och
ökat engagemang.
»Vi är djupt engagerade i kommittéarbetet. Därför har det varit bra att SSG
visar upp sig och berättar om vad som är
på gång just nu«, säger Kristina Enander,
fabrikschef för SCA Ortviken.
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FÖR HILTI ÄR
FRAMGÅNGARNA
EN KULTURFRÅGA
Det tre senaste åren har Hilti placerats sig som etta, etta och
tvåa i den svenska upplagan av den välrenommerade listningen
»Great Place to Work«. Hur kan det komma sig att ett företag
så fullständigt dominerar en utvärdering, där personalens trivsel
och företagets förmåga att skapa resultat står i centrum?
TE X T HÅK AN PERSSON FOTO HILTI
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Ulf Kvarnbro, är ansvarig för företagskultur och utbildningar inom Hilti Svenska AB och har många års perspektiv på företagets sätt att arbeta.

Hilti är ett framgångsrikt teknikföretag
inom byggteknik och infästning. Det har
huvudsätet i grundaren Martin Hiltis
hemland Lichtenstein och verksamhet i
120 länder. Ulf Kvarnbro är ansvarig för
företagskultur och utbildningar inom
Hilti Svenska AB och har många års
perspektiv på företagets sätt att arbeta.
»Det handlar i mångt och mycket
om värderingar, kultur och kontinuitet.
Vi har en mycket levande och positiv
företagskultur, som vilar på fyra starka
värderingar: Integritet, mod, teamwork
och engagemang. De allra flesta företag
har ju värderingar i sina grundläggande
dokument, men få lyckas få dem att leva
i vardagen och bli relevanta för medarbetarna. Här skiljer vi oss från många
andra, eftersom vi lyckas mycket bra med
detta«, säger Ulf Kvarnbro.
Nyanställda pratar kultur
Hiltis starka företagskultur och naturliga
sätt att prata värderingar är också det
34

första som möter en nyanställd i företaget.
»Vi ägnar de första två dagarna i
introduktionen av nya medarbetare åt
att prata och diskutera vår företagskultur. Vårt introduktionsprogram
heter också ’Lets start together’. Det
är viktigt för både företaget och den
nya medarbetaren att värderingar
som mod och engagemang ges ett
konkret innehåll och att de också
får tid att ref lektera. Transparens är
oerhört viktig i en sund företagskultur.
Tillgång till information får aldrig
bli ett maktmedel eller verktyg för
kontroll. Att ge medarbetarna tillgång
till information är grundläggande för
oss«, säger Ulf Kvarnbro.
En viktig del av arbetet med kulturen
och trivseln inom Hilti är något som
kallas »The Hilti Way«.
»Det är ett koncept, som innefattar
alla anställda och där vi samlas för att
diskutera innehållet i vår gemensamma
kultur«, säger Ulf Kvarnbro.

Små arbetsgrupper viktig förutsättning
Att arbeta decentraliserat med stora
frågor kräver också en organisation
med korta avstånd mellan chefer och
medarbetare. Risken är uppenbar att även
ambitiösa projekt och strategier inom
området företagskultur aldrig får fäste
hos medarbetarna.
»År 2010 fattade Hiltis ledning ett
viktigt beslut, som innebar att varje
grupp i organisationen inte ska bestå
av fler än 5-9 medarbetare. Det har vi
konsekvent genomfört och ligger idag
på ett snitt på 8 medarbetare per grupp«,
berättar Ulf Kvarnbro.
Det här brukar väcka en del frågor från
omvärlden om att det blir dyrt med så
många chefer. »Den stora vinsten är ju att
medarbetarna kommer nära ledarna hela
tiden. Vi kan på ett helt annat sätt arbeta
proaktivt istället för reaktivt. Våra ledare
vet vad som är på gång i organisationen.
De känner sina teamkamrater. Som chef
är det mycket lättare att vara koncentrerad
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och engagerad när du har sju utvecklingssamtal att genomföra än om du har 27.
Dessutom är det lätt att räkna på vad en
chef kostar, men det är svårt att räkna på vad
problem inom gruppen, svårigheter att nå
mål med mera kostar«, säger Ulf Kvarnbro.
Friska företag även i statistiken
Sjuktalen är en viktig mätpunkt när det
handlar om hur det står till med arbetsmiljö, arbetsförhållanden, företagskultur och
ledarskap i en organisation. För företag
som vill fortsätta vara friska är det viktigt
att ha korta vägar mellan medarbetarna.
»Vi håller noga koll på våra sjuktal
och följer upp dem varje månad. Hilti
har också förmånen att ligga på väldigt
låga nivåer med sjuktal på 1,8-2. De små
arbetsgrupperna gör att vi snabbt kan
fånga upp medarbetare som får problem av
något slag och sätta in stöd och åtgärder«,
säger Ulf Kvarnbro och fortsätter:
»I ’The Hilti Way’ har vi arbetet en hel
del med frågan om balans i livet. Det är ju
något som ser väldigt olika ut mellan olika
individer. Det som är balans mellan arbete
och privatliv för mig kan vara obalans
för dig. Därför är det väldigt viktigt
med löpande dialog mellan medarbetare
och ledare för att hitta fram till det som
fungerar för var och en.«
Föräldraledighet? Självklart!
Hilti verkar i en bransch, byggnadsindustrin, som brukar betraktas som ganska konservativ och med en traditionellt manlig
aura runt sig. Samtidigt är jämställdhetsfrågor viktiga för de nya generationer, som
nu ska ut på arbetsmarknaden.
»Jag vill nog påstå att vi är lite annorlunda även här. Ta en sådan sak som
föräldraledighet. Vi ser mycket positivt
på att våra medarbetare verkligen tar
ut rejäl föräldraledighet, det gäller alla
från företagsledning och hela vägen ut i
organisationen. Dels för att det är positivt
för den enskilde och en tid som aldrig
kommer tillbaka. Dels för att det ger
organisationen möjlighet att prova en ny
medarbetare under tiden.«
»Det är ju ett fantastiskt tillfälle att
komma in som vikarie och visa framfötterna och hitta en plats i ett växande

»Vi ser mycket
positivt på att
våra medarbetare
verkligen tar ut rejäl
föräldraledighet«
ULF KVARNBRO

företag. Hos oss är inte föräldraledighet
djupa suckar, utan en ny möjlighet. Det
skapar flexibilitet och dynamik i organisationen och öppnar upp för nya människor.
Jag har ett färskt exempel på en medarbetare, som utnämndes till en ny högre tjänst
ett par veckor innan hon skulle påbörja en
längre mammaledighet. För oss var det
inget konstigt, utan en signal om att vi
tror på dig och du är hjärtligt välkommen
tillbaka«, säger Ulf Kvarnbro.

Detta är Hilti
Hilti grundades 1941 som ett litet
familjeföretag och har vuxit till en
världsomspännande koncern. Sedan
år 2000 äger Martin Hilti familjefond
samtliga aktier i bolaget.
Hilti erbjuder spjutspetsteknologi
till bygg- och anläggningsindustrin.
Huvudkontoret för Hilti-gruppen ligger
i Schaan i Liechtenstein och koncernen
har över 20.000 anställda i mer än 120
länder runt om i världen. Hilti är ett värderingsstyrt företag och företagskulturen bygger på integritet, mod, teamwork
och engagemang.
Två tredjedelar av de anställda
arbetar med direkta kundkontakter,
vilket innebär mer än 200.000 kundinteraktioner varje dag. Hilti har egna
produktionsanläggningar samt forskning och utveckling i Europa och Asien.
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Att utveckla nya ledare
80 procent av Hiltis chefer är internt
tillsatta. Individuell utveckling är och
har alltid varit en viktig del av företagskulturen. Forskning visar också att
företag med stor andel internt tillsatta
chefer och företag som stödjer och
uppmuntrar personlig utveckling »mår
bättre« än andra.
Ulf Kvarnbro lyfter fram en intern
process, som en viktig del i arbetet med
att få människor att växa i företaget.
»Vi arbetar med ett verktyg som
heter PMP, Performance Management
Process. Det är en nära dialog mellan
medarbetare och chefer, där 2-3 affärsmål
för teamet kopplas till 2-3 mål för varje
individ. Saker som individen kan stärka,
utveckla för att gruppen ska kunna nå
sina mål. Det här blir en väldigt konkret
utvecklingsspiral, där den enskildes
utveckling går parallellt med gruppens
och företagets. Processen mäts årligen
och resultaten ligger även till grund för
lönesättningen. Det här är ett mycket
bra sätt att få medarbetare att växa
och att utveckla goda ledare«, menar
Ulf Kvarnbro.
Inkludering i praktiken
En viktig utmaning för friska företag i en
föränderlig värld är förmågan att hantera
mångfald och inkludering. Diversity &
Inclusion är ett ämne, som bör finnas högt
upp på agendan hos alla företag som vill
konkurrera om morgondagens talanger
och som definitivt är aktuellt hos Hilti.
»Vi jobbar verkligen aktivt i hela vårt
företag med den här frågan. Vi är inte ett
konservativt företag, där gamla traditioner och ’så här gör vi här’ gäller som
norm. Vi har valt att arbeta med frågan
praktiskt i våra arbetsteam. Varje arbetslag samlas till en ’teamcamp’, där vi jobbar
med olika utmaningar och situationer,
där inkludering är en röd tråd. Allting
filmas och teamet utvärderar efterhand
sina prestationer och analyserar hur man
kunnat göra saken bättre. Att se sig själv
i spegeln är ofta det bästa sättet att sätta
fingret på gamla invanda beteenden och
stelnade föreställningar«, avslutar Ulf
Kvarnbro med ett leende.
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CHEFERNAS BRISTANDE
HÄLSOKUNSKAPER OROAR
Högskolan i Gävle har byggt upp ett forsknings- och utvecklingscenter inom Human Lean. Här får studenter,
chefer och medarbetare utbilda sig och träna sig på att skapa friskare och effektivare arbetsplatser.
»Företagen måste stimulera framväxten av ett hälsofrämjande ledarskap. Kunskap ger förståelse
och träning skapar förmåga«, säger centrets grundare och ledare Bengt Halling.
TE X T C ARL JOHARD FOTO HÖGSKOL AN I GÄVLE

Ett vanligt uttryck i HR-sammanhang
är att människan är företagets viktigaste
resurs. Detta håller inte Bengt Halling,
fil lic och doktorand vid KTHs enhet
för Ergonomi och lärare på Högskolan i
Gävle, med om.
»Jag menar att här har ni tänkt fel.
Människan är inga resurser, människor
36

har resurser och det gäller att skapa
arbetsplatser som gör att människor
vill använda sina resurser i det dagliga
arbetet. Inser företaget det, då förstår det
också att de måste bygga en arbetsplats
för detta. Varje dag kan människor
själva välja att lägga sina resurser på
arbetet eller inte göra det. Det är bara

när människor mår bra, som de kan göra
sitt allra bästa och människor som mår
bra kan utveckla ännu bättre hälsa om
de upplever tillvaron som meningsfull,
begriplig och hanterbar. Därför handlar
det för företaget om att stödja människor,
så att de upplever att arbetslivet är just
detta«, säger Bengt Halling. Satsar på
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Human Lean

Med utgångspunkt från Bengt Hallings forskning har Högskolan i Gävle
byggt upp ett Human Lean Center, där
kursdeltagare bygger vuxentrampbilar
i en produktionsmiljö utifrån ett hälsoinriktat och standardiserat arbetssätt.
Utbildningen har integrerats med en del
av högskolans ingenjörsutbildningar,
samtidigt som det även erbjuds externa
utbildningar till företag. Human Lean
Center har samarbetat med företag som
Scania, Fagersta Stainless och Scandymet.
»Vi har teoretiskt och praktiskt designat
utbildningen utifrån Kasam – känsla av
sammanhang, där vi gemensamt med
olika verktyg och metoder försöker
bygga en organisation, som gör det egna
arbetet begripligt och meningsfullt för de
anställda«, säger Bengt Halling.
Fokus på människorna

Bengt Halling vänder sig mot Leanuttrycket »ständiga förbättringar«.
»Det handlar istället om ett kontinuerligt förbättringsarbete i vardagen. Det
måste vara meningsfullt och begripligt
och ske utifrån ett standardiserat
arbetssätt. Det måste finnas en tydlighet
i hur den anställde ska gå till väga med
material och verktyg på plats när de
behövs.
»Det handlar om att skapa en standard,
som gör det så enkelt som möjligt för
människor att sköta sina jobb.«

Högskolan i Gävle har byggt upp ett Human Lean Center, där kursdeltagarna bygger vuxentrampbilar i en
produktionsmiljö utifrån ett hälsoinriktat och standardiserat arbetssätt.

Den som tror att metoder och verktyg
är det viktigaste i Lean-processen har
gått vilse.
»Det viktigaste är människorna. Verktyg
och metoder ska stödja de anställda i
deras arbete och sedan handlar det om att
utmana och stödja dem att bli bättre. En
av Toyotas chefer har uttryckt det bra: ’Det
är människor som bygger våra bilar.’ Om
inte vi tränar och utvecklar våra människor
händer ingenting.«
Viktigt med hälsa

Bengt Halling är idag på halvtid verksam vid Centrum
för logisk och innovativ produktion vid Högskolan i Gävle
och som doktorand vid KTH. Resterande tid ägnar han
åt företaget H L Association, som har etablerat ett nära
samarbete med Lean-specialisten JMAC Scandinavia för
att sprida Human Lean-konceptet.

När Toyota började arbeta med det som
senare kom att kallas Lean, placerade de
redan från början människan i centrum.
»I Västeuropa har vi tidigare aldrig
riktigt förstått detta. Vi har trott att
Lean handlar om verktyg, när det främst
handlar om att skapa förutsättningar
för att människor ska kunna göra sitt
bästa på jobbet varje dag. Hälsa blir
därmed en resurs, som gör det möjligt för
människor att kunna göra sitt bästa och
hälsofrämjande arbete är ett sätt att hjälpa
människor att leva ett produktivt liv. Vårt

Human Lean-koncept är att försöka ta
ett helhetsgrepp och lära ut och visa hur
vi kan bygga en arbetsplats, där bättre
hälsa ökar verkningsgraden«, säger Bengt
Halling och tillägger:
»Alla företag har chans att bli hyfsat
framgångsrika när det gäller att förbättra
produktivitet och kvalitet. Men för att
bli bäst istället för bara bra, är det av
central betydelse att även arbeta med
hela organisationen och i det arbetet blir
hälsofrågorna direkt avgörande.«
Att investera i sina medarbetare i form
av strategisk hälsoutveckling betalar sig,
menar Bengt Halling.
Ledningens betydelse

En av de viktigaste utmaningarna är att
skapa ett engagerat och stödjande ledarskap.
»Människor som arbetar i olika organisationer säger ofta att de ställs inför motstridiga budskap, där det krockar mellan
vad som sägs och vad som görs. Detta är
ett säkert sätt att släcka engagemang och
känslan av meningsfullhet. Därför är det
av yttersta vikt att högsta ledningen är
37
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är det nog ingen som egentligen vill ha,
då överproduktion enligt Leans filosofi
är slöseri. Det som istället är viktigt är
antalet producerade artiklar, som går att
sälja utifrån antalet kundorder, det som
benämns ’pull production’ på engelska.
Här behövs alltså en annan inställning.«
Systematiskt och förebyggande arbete

»Hälsa hos människor
är grunden för att
bygga hälsosamma
företag och i
förlängningen en
hälsosammare värld«

Ett fungerande hälsoarbete måste enligt
Bengt Halling ske systematiskt,
»Idag är det tyvärr oftast så i företagen
att hälsan är en sidofunktion, som
aktiveras när något går på tok. Vi måste
istället systematisera ett hälsofrämjande
arbete och låta det bli en del av det dagliga
arbetet. Till skillnad från att släcka
ohälso-bränder kräver ett preventivt
friskvårdsarbete andra strategier. Mycket
av företagens ohälsoproblematik är en
konsekvens av vad företagens anställda
tidigare har gjort. Varje organisation
är perfekt utformad för att ge exakt det
resultat man får. Varför då inte vända på
det och bygga arbetsplatser, där vi slipper
rehabilitera folk och få dem sjukskrivna
och där konsekvensen istället för ohälsa
blir hälsa? « säger Bengt Halling och
citerar Albert Einstein.
»Idioti är när man gör på ett sätt man
alltid har gjort och förväntar sig ett
annat resultat.«

BENGT HALLING

Långsiktig hållbarhet

är individer med olika förutsättningar och
kompetenser och därför är det viktigt att
skapa förutsättningar för varje människa
att göra sitt bästa«, säger Bengt Halling
och fortsätter:
»Det är hälsofrämjande att människor
har arbete att göra. Med alltför hög och
ojämn arbetsbelastning inträffar lätt
sådana incidenter som ingen önskar. Var
gränsen går är individuellt och det är något
som företagen måste lära sig. Gårdagens
ackordsträvan att göra så många grejor
som möjligt på så kort tid som möjligt
är förlegad. Den är ohälsosam och den
orsakar kassationer och kvalitetsbrister.
Och överproduktion med växande lager

För globalt verksamma företag, där alla
konkurrenter kan köpa samma maskiner
och samma utbildningar, blir till sist
den starkaste konkurrensfaktorn hur de
bedriver sin verksamhet och hur de stödjer
och utvecklar sina medarbetare.
»Sådant går aldrig att kopiera«, säger
Bengt Halling och avslutar med att
påpeka att hälsoarbetet även är en viktig
del av företagens hållbarhetsarbete.
»Långsiktig hållbarhet startar alltid
med långsiktig hållbarhet för människan.
Och det är bara välmående människor,
som orkar bry sig om miljön. Hälsa hos
människor är grunden för att bygga
hälsosamma företag och i förlängningen
en hälsosammare värld.«

»Långsiktig hållbarhet startar alltid med långsiktig hållbarhet för människan«, säger Bengt Halling.

med på tåget och verkligen arbetar för att
hela organisationen ska nå de utstakade
målen. Det handlar om att stå upp för
företagets filosofi och leva som man lär.
Om högsta ledningen verkligen står för
detta, så måste den också se till att alla
underställda nivåer får den kunskap som
krävs, så att även de kan göra sitt allra
bästa. Om vi alla arbetar utifrån samma
vision, behöver vi göra olika saker för
att var och en ska kunna dra sitt strå till
stacken«, säger Bengt Halling.
Bengt Halling menar att det
största hotet mot företagens
framtid är chefers bristande
kunskap om hälsa och
hälsofrämjande arbete
och dess betydelse för
produktivitet.
»Företagen måste
stimulera framväxten
av ett hälsofrämjande
ledarskap«, säger
Bengt Halling.
Den optimala arbetstakten
är individuell

»Men här finns det en gräns för
hur mycket en människa kan göra per
tidsenhet. Människor är inga robotar, de
38
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Nytt
arbetssätt
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MÄNNISKAN
i centrum

På Fagersta Stainless har
tråddrageriet med 48 anställda infört
en helt ny delegerad organisation och
ett nytt arbetssätt för att få cheferna
att komma närmare de anställda.
Samtidigt har nattskiften reducerats.
Resultatet har blivit väsentligt
ökad produktivitet och minskad
sjukfrånvaro.
TE X T C ARL JOHARD FOTO FAGERS TA S TAINLE SS

Fagersta Stainless har sin produktion i Fagersta,
där också huvudkontoret är beläget. Här
finns företagets 260 anställda, som producerar cirka 45 000 ton valstråd per år, varav
mer än 10 000 ton vidareförädlas.
För drygt ett år sedan genomfördes en
omorganisation i tråddrageriet, som är
en av företagets fyra produktionsenheter.
Lönsamheten hade under en tid varit svag.
Den nya chefen Mikael Bergman vidtog
flera omedelbara åtgärder, bland annat
ändrades organisationen och bemanningen
samtidigt som ett nära samarbete med
Högskolan i Gävle initierades och ett
leanarbete startades.
Ett helt nytt arbetssätt
Resultatet blev ett delegerat och mycket
mer närvarande ledarskap med fokus
på individen.
»När jag tog över var vi 48 personer.
Det är mycket personal för en enda chef.
Därför skapade jag tre nya befattningar
under mig, där en teamledare är ansvarig
för utbildning, en för kvalitet och en för
produktionsstyrning. De sköter allt det
operativa arbetet, medan min uppgift är att
sköta människorna«, säger Mikael Bergman.
Teamledarna tar ett stort ansvar
för produktionen.
»Tillsammans jobbar vi mycket med

attityder, förväntningar, ansvar och krav.
Vi fokuserar på att ha en god kommunikation med personalen, se till att de förstår
vad vi förväntar oss av dem och varför«,
säger Mikael Bergman och fortsätter:
»Vi anstränger oss för att ha en human
ledarskapsstil. Vi anpassar oss helt efter
de individer vi har här och den specifika
kompetens de innehar. Vi försöker bry
oss. Vi frågar våra medarbetar hur de mår
och vi hjälper till att lösa deras privata
problem. Vill de byta skift, så ser vi till
att det fungerar. Alla måste bidra och alla
måste förstå att alla är olika och bidrar
med olika erfarenheter, kompetenser och
energier till arbetslaget.«
Ändrade arbetstider
Som en del av detta arbete har tråddrageriet försökt att minimera nattskift.
»Jag är emot nattskift, därför att de inte
är hälsosamma. Dessutom hinner jag som
chef inte träffa mina medarbetare den
veckan de arbetar nätter. Därför har vi
arbetat mycket med att reducera skiften.

»Historiskt har vi haft hög
sjukfrånvaro på över nio procent.
Nu ligger vi på närmare två procent«
säger Mikael Bergman, chef för tråddrageriet på
Fagersta Stainless.

Vi har reducerat nattskiften inom delar av
avdelningen och arbetar istället med två
skift«, säger Mikael Bergman.
Resultatet av dessa förändringar har
blivit att de producerar mer på två skift än
vad de gjorde på tre tidigare.
»Vi har genom detta förfarande lyckats
sänka vår sjukfrånvaro och blivit effektivare. Trots att vi har reducerat nattskiften
har vi ändå lyckats bibehålla en hög
produktionstakt. I en produktionsenhet
– blankdragningen för rostfri tråd – har
vi trots att vi tagit bort nattskiftet ökat
produktionstakten från 40-45 ton till 55
ton i veckan. Det handlar om upp emot en
15-procentig produktionsökning med 30
procent reducerad personal«, säger Mikael
Bergman och tillägger:
»De flesta mår mycket bättre genom
att inte jobba natt. Vi jobbar smartare,
effektivare och fler måste bidra. Samtidigt
har jag som chef bättre kontroll över
medarbetarnas prestationer och hälsa.
Nattarbete försvårar mitt arbete som chef,
eftersom jag inte kan utveckla personalen
på samma sätt.«
Minskad sjukfrånvaro
Såväl ledning som de anställda är mycket
nöjda med den nya omställningen.
»Historiskt har vi haft hög sjukfrånvaro.
Vi låg på över nio procents sjukfrånvaro
tidigare. Nu ligger vi på närmare två
procent. Men med en lägre sjukfrånvaro
får vi inte automatiskt en högre frisknärvaro. Det kräver fotarbete. Om vi har
en medarbetare, som har gjort illa armen
eller fått ett ryggskott, är de normalt
hemma 2-6 veckor. Jag pratar med dem
direkt och försöker ordna ett nytt jobb,
där de inte behöver anstränga armen eller
ryggen. Jag vill hellre ha de anställda här
på arbetsplatsen för att få dem att bidra
på det sätt de kan bidra. Det mår alla bäst
av«, säger Mikael Bergman.
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M Ä S TA RE PÅ

HUMAN LEAN
På Scania har man sedan fem år tillbaka
tagit nästa steg när det gäller insikten
om hälsans betydelse för verksamheters
effektivitet och långsiktiga konkurrenskraft. Med samma systematiska arbetssätt, som till exempel inom kvalitet och
stopptid, ger de sig nu även i kast med
de psykosociala faktorerna. Målet är att
ytterligare minska långtidsfrånvaron.
TE X T C ARL JOHARD FOTO SC ANIA

År 2010 stod verksamheterna inför ett
nytt utmanande mål från Scanias produktionsledning, nämligen att ytterligare öka
produktiviteten och att göra detta i ännu
snabbare takt än tidigare.
»För att säkerställa att Scania i en
allt mer tilltagande global konkurrens
fortsätter att vara en av de mest lönsamma
lastbilstillverkarna i världen behöver vi
kontinuerligt anpassa oss till vår omvärld.
Men eftersom vi historiskt haft en
bra årlig produktivitetsresa med givna
arbetsmetoder, så insåg vi att det denna
gång skulle krävas något extra«, säger
Martin Lyckström, som vid denna tid
var verkstadschef på axelmonteringen i
Södertälje och tillägger:
»Vi fick då hjälp av Gert Frick, Vice
president Global SPS Office på Scania,
som utmanade oss i hur vi arbetade med
att förstå vårt nuläge«.
Som en del i detta arbete deltog fyra
personer från Scanias dåvarande fabriksledning i en sju dagars utbildning hos en
av Toyotas underleverantörer i Japan.
»Insikterna och lärdomarna från denna
utbildning var många. Vi kunde snabbt
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konstatera att de verkligen följer de
metoder och standarder som de beslutat.
Vi fick en positiv injektion och insåg att vi
hade mycket mer att göra när det gäller att
skapa ett ännu mer effektivt och hållbart
system«, säger Martin Lyckström.
Evolution av Scania Production System
För att få bästa möjliga resultat
involverades alla i organisationen med
utveckling av Scania Production System
(SPS) som en grund.
»Det blev helt enkelt en del av vår ständiga
evolution av SPS och resultaten lät inte
vänta på sig. Som i alla verksamheter består
första utmaningen i att skapa en stabil och
förutsägbar process innan man börjar utmana
den. På drygt tre år halverades mängden

98%
»Scanias frisknärvaro
har stigit från 93 till
98 procent«
PETER MAGNUSSON

stopptid och mängden kvalitetsavvikelser
från kund minskade till en bråkdel. Alla
våra nyckeltal pekade i positiv riktning,
förutom frisknärvaron som förblev
oförändrad. Det gjorde oss fundersamma.
Vi upplevde verkligen att vi hade fått till
en positiv miljö, där alla medarbetare var
delaktiga i förbättringsarbetet«, säger
Martin Lyckström.
Känsla av sammanhang
Det var då Scania med hjälp av Gert
Frick kom i kontakt med Bengt Halling,
doktorand på KTH.
»Han utbildade oss i fabriksledningen i
begreppet KASAM (Känsla Av Sammanhang) och dess tre komponenter
– meningsfullhet, begriplighet och
hanterbarhet. Förenklat kan man säga att
vi människor måste känna att det vi lägger
vår kraft och energi på ska vara meningsfullt, att det vi gör är tydligt och förutsägbart och att vi har de resurser som krävs
för att kunna tillmötesgå kraven. Finns
dessa tre komponenter på plats skapas en
bra förutsättning till KASAM, och då har
organisationen en större förutsättning att
vara frisk«, säger Martin Lyckström.
Positionsägarskap
För att åstadkomma en känsla av sammanhang i Scanias organisation inleddes
en analys över vilka arbetssätt, som
svarade upp mot detta på ett bra sätt.
»Vi konstaterade att de avdelningar,
som hade den bästa frisknärvaron,
arbetade med positions-, maskin- och/
eller områdesägarskap. När vi analyserade
detta insåg vi att detta på ett mycket
positivt sätt skapade bra förutsättningar
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för att uppnå meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet. Positionsägarskap
blev därför något som vi såg som positivt
bidragande till frisknärvaro«, säger
Martin Lyckström.
Närvarande ledarskap
En av de viktigaste parametrarna i allt
förbättrings- och utvecklingsarbete är
ledarskap och Scania fokuserar mycket på
ett närvarande ledarskap.
»Just närvarande ledarskap är A
och O, för att se till att vi följer våra
arbetssätt och metoder samt för att
stödja vår personal. Ledarna ser till att
positionsägarskapet utvecklas och att
alla medarbetare känner delaktighet
och engagemang, vilket vi får genom att
arbeta med meningsfullhet, begriplighet
och hanterbarhet. Närvarande ledarskap
handlar inte bara om att hela tiden vara
tillgänglig i verksamheten, utan också om
att göra rätt saker«, säger Peter Magnusson, tidigare verkstadschef i axelmonteringen i Södertälje och nu ansvarig för
montering av Scanias motorer.
Fantastiska resultat
Med det nya arbetssättet med
Human Lean har Scania fortsatt att
vässa sina KPI:er.
»Vi kan konstatera att vi har skapat
en stabil och förutsägbar process, där vi
analyserar varje avvikelse och samtidigt
utmanar vårt nuläge hela tiden. Tillsammans med Bengt Halling har vi förbättrat

Scania har infört förbättringsgrupparbeten, där alla
anställda deltar och är involverade i syfte att förbättra
den egna arbetssituationen.

»Maskinägarskap, områdesägarskap och positionsägarskap är något mycket positivt på Scania med en stark anknytning till frisknärvaro«, säger Martin Lyckström, Scania.

ledarskapet och medarbetarnas delaktighet, vilket gett positiv utveckling av den
korta frisknärvaron. Vi lär oss nya saker
hela tiden. Inom axelmonteringen ökade
vi både produktiviteten och frisknärvaron
väsentligt. Vi förbättrade också kundkvaliteten och kunde halvera antalet fel
flera år i rad. Även olycksstatistiken har
vi årligen lyckats minska avsevärt«, säger
Peter Magnusson.
Nytt fokus på psykosociala faktorer
Nästa förbättringsetapp Scania nu
tänker ge sig ut på är att få ned den långa
sjukskrivningen och att ytterligare förbättra frisknärvaron och trivseln på jobbet
genom att öka kunskap och förbättra
arbetssätt kring psykosocial hälsa.
»Vi har koll på kvalitet, produktivitet
och den korta frisknärvaron och våra
mätetal går här i rätt riktning. Vi förbättrar resultaten hela tiden. Orosmolnet är
långtidssjukskrivningen och den psykosociala arbetsmiljön, vilket är ett område
som vi måste lära oss att bättre förstå«
säger Peter Magnusson.
Det psykosociala förbättringsarbetet

påbörjas med en tredagars workshop om
hållbart välbefinnande. Scania kommer
här att använda samma arbetsmetodik,
som man vet är framgångsrik och som gett
företaget en god utveckling inom många
andra områden.
»Det är en stor trygghet att ha en insikt i
hur vi jobbar med standardiserat arbete och
ständiga förbättringar, hur vi involverar
de anställda och får deras engagemang. Vi
har lärt oss att det inte spelar någon roll
om vi arbetar med kvalitet, produktivitet
eller hälsa. Det systematiserade arbetssättet
fungerar överallt«, säger Peter Magnusson
och avlutar:
»Vi gör våra medarbetare delaktiga och
engagerade och lyssnar på deras behov.
De har en fantastisk samlad kompetens
och den drar alla medarbetare nytta av om
vi ser till att vi använder den och då får
vi en väldigt stor utväxling. Det handlar
om att vi genuint måste förstå nuläget.
Varför finns problemen? När vi verkligen
förstått, då vi vet vi vad vi kan sätta till för
motåtgärder och hur vi kan utbilda både
medarbetare och chefer för att det ska bli
ännu bättre.«
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Med fokus på

MODIGA LEDARE OCH
MOGNA MEDARBETARE
»För oss, som är verksamma i en bransch, där priser, valutor och marknader går upp och
ned, gäller det att fokusera på sådant som vi kan påverka över tid. En sådan sak är
ökad produktivitet genom att se till att vi har friska och välmående medarbetare,
som alltid kan leverera«, säger Gunilla Saltin, VD för Södra Cell.
TE X T C ARL JOHARD FOTO SÖDR A CELL

Vid Södras bruk finns en mångårig
tradition av proaktivt friskvårdsarbete och
sedan slutet av 1990-talet ingår friskvård
i Södra Cells arbetsmiljöarbete. Förutom
regelbundna klimatundersökningar och
uppföljningar av olika hälsorisker finns
ett omfattande utbud av fritidsaktiviteter,
som stöds ekonomiskt. Detta har medfört
att sjukfrånvaron minskat successivt för
alla tre bruken och numera är nere på
mycket låga nivåer.
»För hela Södra Cell med 1200 medarbetare ligger sjukfrånvaron på närmare
2,8 procent, varav långtidsjukfrånvaron är
under en procent, och där har den legat
under de senaste åren. Det tycker jag är
bra för en stor grupp i ett industriföretag.
Sjukfrånvaron är en indikator på hur de
anställda trivs på jobbet och vi tror att vi
lyckas hålla en hyfsat låg nivå just därför
att vi har byggt upp en bra företagskultur«, säger Gunilla Saltin, VD för Södra
Cell, och fortsätter:
»Förebyggande arbete med trivsel,
friskvård och hälsa är viktigt, men det är
minst lika viktigt att snabbt vidta åtgärder
för att underlätta återgång i arbete när
någon blir sjuk och vi tycker vi har bra
arbetsformer för detta på Södra. Inom
ramen för systematiskt arbetsmiljöarbete
arbetar vi långsiktigt och tålmodigt utifrån

en helhetssyn. Framför allt har vi satsat
på samarbetsklimatet, vilket medfört att
de anställda är måna om varandra och vi
har blivit mycket duktiga på att återföra
de långtidssjuka i arbete. Människor vill
gärna gå till arbetet på Södras bruk. De
känner ansvar och de tar ansvar.«
Frisk personal ger bättre produktion
I sina interna klimatundersökningar
kommer företaget mycket väl ut. Tillsammans med Stora Enso Skutskär, Volvo
Lastvagnar och Sandvik har Södra Cell
Värö dessutom under flera år ingått i
Karolinska Institutets vetenskapliga studie

»Inom Södra Cell har vi många kulturbärare och ett klimat som tillåter folk att säga vad de tycker på ett modigt
sätt«, säger Gunilla Saltin, VD Södra Cell.

av hälso- och miljöarbetets betydelse för
företagens framgång. Även från denna är
resultaten tydliga: Kurvan över de anställdas upplevelse av sin hälsa följer nästan
exakt kurvan för produktion och kvalitet.
»Vi är väldigt noga med att hela
tiden följa upp och göra åtgärdsplaner
i hela organisationen. Om medarbetarna
mår bra, är det ju naturligt att de också gör
ett bra jobb«, säger Gunilla Saltin.
Södra Cell låter alla tre bruk utforma
sina egna aktiviteter.
»Vi har arbetat med detta väldigt länge.
Vi benchmarkar och ser till att vi lär av
varandra. Det är ingen 'quick fix', utan vi
använder oss av ett helt batteri med olika
verktyg, där varje enskilt bruk väljer sin
egen väg utifrån de utmaningar de för
tillfället tycker är viktiga att fokusera på«,
säger Stefan Sandberg, platschef på Södra
Cell Mörrum och tillika HR-ansvarig för
hela Södra Cell.
Arbetsmiljön i fokus
Södras samtliga tre massabruk är
arbetsmiljöcertifierade.
»Vi tycker att arbetsmiljön är lika
viktig som produktivitet och kvalitet.
Alla företag har egentligen idag samma
förutsättningar och system – det som
skiljer dem åt är företagskulturen.
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Egen företagshälsovård
Södra Cell gör var tredje år, med hjälp
av respektive bruks företagshälsovård, en
hälsoprofilbedömning av alla medarbetare.
»Vi har valt att satsa på en inbyggd
företagshälsovård med egna företagssköterskor på varje bruk. Vi hyr in läkare och
andra specialister, som sjukgymnast och
beteendevetare vid behov. Företagssköterskorna finns alltid på plats och deltar
i den dagliga verksamheten. De ansvarar
exempelvis för sjukvården vid våra stora
underhållstopp«, säger Stefan Sandberg.

Emmelie Persson deltar i Södra Cells friskvårdssatsning och cyklar de två milen till jobbet mellan bruket i Mönsterås och hemmet i Blomstermåla.

Inom Södra Cell har vi en gemensam syn
och en kultur, som tillåter oss att göra
fel. Vi tar alla ett ansvar för varandra och
som arbetskamrat ska vi visa omsorg om
och ansvar för varandra. Vi har många
kulturbärare och ett klimat som tillåter
folk att säga vad de tycker på ett modigt
sätt«, säger Gunilla Saltin.
Öppenhet och delaktighet
Södra Cell arbetar mycket med kommunikation, ledarskap och medarbetarskap.
»Vi uppmuntrar till öppenhet och att
skapa en samtalsmiljö, som stimulerar
medarbetarna att verkligen säga vad
de tycker. Det som inte sägs får ingen
kännedom om«, säger Gunilla Saltin och
tillägger att ledarskapet är en avgörande
faktor för en organisations friskhet.
»Det gäller att vara mycket noggrann
vid interna rekryteringar och våga välja
chefer som är bra ledare och se till att de
hela tiden utbildas och får stöd internt. Vi
vill ha modiga chefer och mogna medarbetare«, säger Gunilla Saltin.
När det gäller hanteringen av de
psykosociala faktorerna, så använder
bruken ett verktyg som kallas Psykosocial
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skyddsrond. Det är ett komplement till
skyddsronder och genomförs med hjälp
av ett frågebatteri och en efterföljande
diskussion mellan medarbetare och chef.
»Vi samlar då all personal och tar
upp mer svåra frågor för kloka diskussioner med hela gruppen om bland annat
mobbning. Sedan genomför vi även
medarbetarundersökningar, som också tar
upp de organisatoriska hälsoaspekterna«,
säger Stefan Sandberg.

»Vi har valt att satsa på en inbyggd företagshälsovård
med egna företagssköterskor på varje bruk«, säger
Stefan Sandberg, Södra Cell.

»Vi måste vara kreativa«
Mycket energi läggs också ner på
arbetsplanering.
»Det är vårt jobb att se till att vi alltid
har en optimal organisation, vare sig
det är hög- eller lågkonjunktur. Blir det
väldigt dåliga tider behöver man fatta
andra beslut än under högkonjunktur. Vi
försöker jobba med organisationsutveckling och långsiktiga bemanningsplaner
och undvika att hamna i situationer, där vi
behöver göra uppsägningar. Det innebär
att vi måste se till att vi inte har en för stor
organisation i goda tider. Då slösar vi med
ägarnas pengar«, säger Gunilla Saltin.
Det finns en del forskning som visar att
välmående organisationer är mer lönsamma.
»För oss, som är verksamma i en
bransch, där priser, valutor och marknader
går upp och ned, gäller det att fokusera
på sådant som vi kan påverka över tid. En
sådan sak är ökad produktivitet genom
att se till att vi har friska och välmående
medarbetare, som alltid kan leverera«,
säger Gunilla Saltin och avslutar:
»Södra Cell är ett lönsamt och framgångsrikt företag. Vi har mycket som är
bra här, men vi ska inte underskatta svårigheten att vidmakthålla det som är bra.
Det arbetet tar tid och är en ständigt stor,
tuff och nödvändig utmaning för oss alla.
Vi befinner oss på en bra nivå, men det
kostar på att bibehålla den nivån. Vi måste
vara kreativa och hela tiden hitta nya sätt
att tillföra energi till systemet. Det är det
som gör oss konkurrenskraftiga.«
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SSG NYHETER

NYA REKORD FÖR SSG ENTRE
SOM NU BLIVIT EN STANDARD
SSG Entre har blivit en standard för svensk
industri. Under 2015 slog SSG Entre nytt
rekord när det gäller antalet nyanslutna
anläggningar till den populära webbaserade säkerhetsutbildningen.
»Under året anslöt vi 25 nya anläggningar. Bland dessa återfinns ett antal
tunga Volvo-verkstäder, Göteborgs
Energi, Stockholm Vatten och ett flertal
nya livsmedelsindustrier, däribland
Göteborgskex och Findus«, säger Jan
Karlsson, säljare av SSG Entre.
Lena Wiig, tjänstechef på SSG, tillägger:
»SSG Entre är Sveriges ledande och
mest populära säkerhetsutbildning för
entreprenörer inom industrin. Hittills
har SSG Entre närmare 200 kravställande företag över hela landet, samtidigt
som närmare 200 000 entreprenörer har

genomgått utbildningen.«
»De kravställande företagen finns
idag inom 13 olika branscher, där
energibranschen har växt mest på slutet
och VA-sektorn utgör en helt ny bransch.
Andra stora branscher är skogsindustrin,
gruvnäringen med LKAB, verkstadsindustrin med Volvo och Scania samt
läkemedelsindustrin med bland andra
AstraZeneca, Pfizer och GE Healthcare«, säger Lena Wiig.
SSGs framgång i Sverige kan helt
förklaras med att utbildningen numera
är en standard.
»SSG Entre bidrar till att minska
entreprenörers överrepresentation inom
olycksstatistiken. Utbildningens styrka
är att den verkligen används ute på
anläggningarna.

ORICA STÄLLER TUFFA KRAV PÅ SINA ENTREPRENÖRER
Sprängämneskoncernen Orica har valt att i
Sverige ställa krav på sina entreprenörer
att de har genomgått både SSG Entre och
SSG Brandskyddsbevis.
»Vi har sparat mycket tid och resurser
och vi har fått bättre kontroll över vilka
som har genomgått utbildningarna«, säger
Robert Sohlman, SHEC Lead på Orica
med ansvar för hälsa, miljö och säkerhet i
norra Europa.
Orica är världens största leverantör
av civila sprängämnen och tändsystem
på gruv- och infrastrukturmarknaden.
Koncernen är världsledande inom
mark- och bergförstärkningstjänster för
gruvindustri och tunneldrivning och
är tillika världens främsta leverantör
av natriumcyanid för guldutvinning.
Antalet anställda uppgår till 14 500 och
kunderna finns i över 130 länder.

»I Sverige är vi 450 personer, varav 80
finns på dotterbolaget Nitro Consult«,
säger Robert Sohlman.
Global satsning på säkerhet
Säkerheten är ytterst prioriterad
inom koncernen. Hos Orica i Gyttorp
ställs det stora säkerhetskrav också på
entreprenörerna.
»När vi började arbeta med SSG Entre,
så hade vi drygt 1000 entreprenörer
registrerade i vårt system. Nu har vi
med hjälp av SSG reducerat dessa till
300 aktiva entreprenörer, som samtliga
har genomgått grundutbildningen SSG
Entre med vår lokala utbildning plus SSG
Brandskyddsbevis och specialutbildningen Security 1:10 enligt ADR, som alla
chaufförer måste ha klarat av för att få
sina ADR-kort«, säger Robert Sohlman.

Sparat tid och resurser
Och Orica är mycket nöjd med
utbildningarna.
»Vi hade tidigare stora problem med
de interna resurser, som krävdes för att
utbilda alla entreprenörer som kommer
hit. Med SSG Entre är de uppdaterade
inom säkerhet, miljö och hälsa redan när
de anländer. Sedan har vi hårdare krav
för de som ska utföra vissa typer av jobb,
som exempelvis heta arbeten. Med SSG
Entre och SSG Access har vi också fått
hjälp med att få en bättre kontroll över
vilka som har genomgått utbildningarna.
Vi använder oss dessutom av SSG Entre
inom vårt nordiska samarbete mellan
anläggningarna, när vi exempelvis
skickar entreprenörer från Norge till
Sverige för att göra jobb här«, säger
Robert Sohlman.
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» Dags att kriminalisera

MOBBNING
Vad har du för relation till mobbning och
kränkande särbehandling? Är du rent av
utsatt själv? Visste du att vuxenmobbning
pågår just nu mitt ibland oss? Visste du
att en av tio är utsatt för mobbning på sin
arbetsplats? Att 10 000–30 000 personer
blir långtidssjukskrivna på grund av detta
varje år? Att 100-300 begår självmord
orsakad av den terror de utsatts för av sina
kollegor, medarbetare eller chef?
Siffrorna kring den arbetsrelaterade
ohälsan skenar i Sverige och arbetsgivare
står handfallna. För att kunna bygga starka,
friska och produktiva arbetslag behöver
man ha resurser för att skapa en god
arbetsmiljö. Chefer och arbetsgivare måste
förstå problematiken och arbeta effektivt
med frågan. Genom det förebyggande
arbetet sparar man både tid och pengar.
Tandlös föreskrift
Den 31 mars i år kommer det en ny
föreskrift från Arbetsmiljöverket kring
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den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Målet med den är att minska den
arbetsrelaterade ohälsan, få chefer att
prioritera arbetsmiljöfrågan och motverka
kränkande särbehandling.
Frågan jag ställer mig är varför det
inte finns någon straffskala knuten till
föreskriften? I Sverige finns det inte som
i andra länder konkreta straffsanktioner
knutna till just mobbning. Här kommer
mobbarna i stort sett alltid undan och
offret bryts ner, blir sjukskriven eller
tvingas byta arbetsplats. Är det värdigt
vårt land 2016?

»Här kommer mobbarna i stort
sett alltid undan och offret
bryts ner, blir sjukskriven eller
tvingas byta arbetsplats. Är det
värdigt vårt land 2016?«
EMILIA ÅHFELDT DIMITRIADIS
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EMILIA ÅHFELT DIMITRIADIS
driver EMJA Hälsodialog AB. 2003 arbetade
hon som soldat i Kosovo och blev där utsatt för
sexuella trakasserier av sitt arbetslag. Hon har
sedan dess utbildat i värdegrundsfrågor och om
hur man motverkar kränkande särbehandling
på arbetsplatsen.
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I Sverige räknas mobbning som ett brott
mot arbetsmiljölagen och inte som i
Frankrike – ett brott mot den personliga
integriteten och där man kan dömas till
fängelse och betala dryga skadestånd.
Detta är kränkande särbehandling
Kränkande särbehandling innebär bland
annat att:
- Man ges meningslösa och
omöjliga uppgifter.
- Sabotage av ens arbete.
- Utfrysning.
- Ifrågasättande av ens kompetens.
- Hot, skvaller och förtal.
Det är inte bara den enskilda individen
som påverkas, utan även dennes arbetslag,
familj, arbetsplats och i slutändan också
samhället. Att mobbningsoffer får
posttraumatiskt stressyndrom, PTSD, är
varken en nyhet eller konstigt med tanke
på hur mobbning påverkar en både fysiskt
och psykiskt. Vem som helst kan drabbas
och ingen går säker – inte ens du!
Ökad ohälsa
Med kränkande särbehandling följer:
- Ökad stress,
- Sjukskrivningar,
- Effektiviteten och arbetsglädjen försvinner,
- Illojala arbetstagare,
- Produktionsnedgång,
- Skadat varumärke,
- Stora kostnader,
Det behövs tillsättas en tillsynsmyndighet för att granska enskilda ärenden.
Idag är det upp till arbetsplatserna att
utreda sig själva. I exempelvis Norge har
det tillsatts 500 oberoende faktagranskare, som utreder fall av mobbning på
arbetsplatserna. Kan andra länder ha
fungerande lagar kring detta, så kan även
vi! Man måste kunna känna sig trygg på
sin arbetsplats, arbetsgivare måste arbeta
med frågan och det måste tillsättas lagar,
där mobbaren straffas och mobbningsoffer ges upprättelse.
När pengar och vinst blir viktigare än
människor är man som arbetsgivare illa
ute – vilket sorts samhälle vill vi ha? Vi
har alla ett ansvar i denna fråga – du, jag
och vi! Vad kan du själv göra?

1 : 2016
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STOR EFTERFRÅGAN
PÅ ELEKTRONISKA
PERSONALLIGGARE
SSG har nu lanserat en ny lösning, som svarar
upp mot det nya lagkravet på att det från
årsskiftet måste finnas elektroniska personalliggare ute på industrins anläggningar
i samband med pågående byggprojekt.
»Behovet är stort och akut. Vi har nu på
mycket kort tid utvecklat en praktisk och
smidig lösning, som i första läget uppfyller
den grundfunktionalitet som våra kunder
frågar efter«, säger Lena Wiig, tjänstechef
på SSG.

Den 1 januari 2016 trädde en ny lag i
kraft, som ställer nya krav på lagring
av information. På en byggarbetsplats
ska det numera finnas en elektronisk
personalliggare, där information om vilka
som är på arbetsplatsen ska vara dokumenterat. Skatteverket har från årsskiftet
rätt att göra kontrollbesök för att se till
att lagen efterlevs och även utdöma vite
om så inte sker. Samma typ av system
används för övrigt inom restaurang- och
frisörbranschen och syftet är att motverka
svart arbetskraft.
»Den information, som ska lagras, är
namn, personnummer, organisationsnummer och tidpunkten när entreprenörerna
kommer och går. Vid ett kontrollbesök
ska informationen kunna lämnas över till
inspektören från Skatteverket. Byggherren
ska ha kontroll på att de entreprenörer,
som medverkar i byggprojektet, har
anställning i ett företag med F-skattsedel
och skatteredovisning«, säger Lena Wiig.

Denna nya lag har skapat ett nytt, stort
och generellt behov hos alla industrianläggningar runt om i landet
Smidig lösning
SSGs lösning utgår från det befintliga
Accesskortet, som allt fler industrier idag
redan använder sig av.
»Med Accesskortet kan systemet utnyttjas för att på ett smidigt sätt uppfylla
de nya lagkraven. Vi har nu utvecklat
en lösning, där anläggningarna sätter
upp de bakomliggande parametrarna,
medan tidsregistreringen sker mobilt
av entreprenören. Anläggningarna har
därefter via SSG Access tillgång till
tidsrapporteringen med uppgifter om
entreprenörernas namn, företagsnamn,
projektnamn samt tid in och tid ut, som
de sedan kan visa upp när Skatteverket
kommer på tillsyn«, säger Lena Wiig
och fortsätter:
»Det gäller att få till ett smidigt flöde,
eftersom det nästan alltid är många
entreprenörer i farten samtidigt vid
dessa byggprojekt. Vi har därför velat
utnyttja befintliga gränssnitt. Många av
de uppgifter som Skatteverket kräver
finns redan registrerade i SSG Access
och de kan vi därför återanvända.
De enda av de data, som lagkravet ställer
krav på och som måste läggas upp på
nytt av industrin, är byggprojektets
identifikationsnummer samt tid in och
tid ut, som registreras av entreprenörerna
själva via SSG Mobile«, säger Lena Wiig.
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HUR MÅR ER
ARBETSPLATS?
Säkerhet är trygghet. Må bra-faktorer som ibland glöms bort, men
som med ett medvetet arbete leder till ett friskare företag. Hur stort
fokus har ni på personlig säkerhet och trygghet?
Vi erbjuder utbildningar som bidrar till en säkrare arbetsplats
och ett mer hållbart arbetsklimat.
Läs mer och boka våra utbildningar idag på ssg.se/academy
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