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innehåll
reportage
Olika villkor. Drygt 30
procent av cheferna
inom socialomsorg har
för många underställda
för att kunna utöva ett
bra ledarskap. Bland
de tekniska cheferna är
motsvarande siffra 15 procent. Skillnaderna
beror på hur vi värderar de olika verksamheterna menar forskarna.
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Idealist. Karin Sääf Göransson är VD och
verksamhetschef för föräldrakooperativet
Bambi i Stockholm som driver korttidshem
för barn med funktionshinder. Företaget går
med vinst och den ska stanna i verksamheten. Det är hennes bestämda uppfattning.

Närhet är viktigt

Anna-lena lundqvist

E

n chef som är närvarande och har tid att kommunicera
med medarbetarna. Det är det i särklass vanligaste svaret
jag har fått när jag ställt frågan: Vad tycker du kännetecknar en bra chef? Både du och dina medarbetare svarar samma sak. Att vara närvarande och tillgänglig. Det är
det viktigaste.
Man kan läsa ut mycket ur undersökningar och statistik.
Vi inleder 2013 med att presentera en stor undersökning om hur ni som
är chefer i kommuner, landsting och kommunala bolag, ser på era möjligheter att utöva ett bra ledarskap kopplat till antalet underställda. Drygt
2 000 chefer har svarat på våra frågor om antalet medarbetare, handlingsutrymme, möjlighet att ge och få återkoppling. Tack alla ni som tog er tid.
För tio år sedan gjorde dåvarande SKTF samma undersökning. Vi ville
undersöka vad som hänt på dessa tio år. Läs om
Mikael Stjernqvist och Lena Jannering, två chefer
med olika förutsättningar. Men de har en sak
gemensamt. De älskar sina jobb.
Det har de gemensamt med majoriteten av
cheferna som svarat på våra frågor. Drygt
80 procent av våra chefer svarar ett
rungande JA, på frågan om de tror att
de kommer att fortsätta att arbeta
som chef de närmaste åren.
Häftigt.

Marianne Inbergs tur
att svara på en fråga.
22

Spela spel. Marinne Inberg och hennes personal på Äsperöds äldreboende fick testa
sig själva i bemötande genom att spela spel
på arbetstid.
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Tillfällig lösning. Mikael Palm har eget företag och hyr ut sig själv som interimschef.
En lösning som förekommer allt oftare även
i offentlig sektor. Ofta i övergången mellan
gammalt och nytt.
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inkorgen
chefsenkäten

Dåliga affärer vanligt
U Upphandlingsfrågor är lågt

prioriterade i kommunerna
och förutsättningarna för att
följa upp och utvärdera upphandlingarna är dåliga. Det
visar en undersökning som
Vision har gjort.

Stat, kommun och landsting
upphandlar varor och tjänster
för mellan 600–800 miljarder
kronor årligen. En stor del av
dessa miljarder går till upphandling av förskolor, äldreboende behandlingshem och andra välfärdstjänster. För många
dåliga affärer görs. Det konstaterar bland annat den statliga
upphandlingsutredningen och
konsekvenserna blir slöseri
med skattepengar och i värsta
fall dålig kvalitet.
Vision har därför ställt ett
antal frågor till strategiskt
ansvariga för upphandlingar i
kommunerna, för att ta reda på
hur de ser på möjligheterna att
göra bra upphandlingar. Resultatet visar att det finns mycket
som kan förbättras.
Mer än hälften av de som
deltagit i undersökningen
svarar att de inte har de förutsättningar som krävs för att
bedriva upphandlingsarbete på
ett bra sätt. Skälen är framför

allt brist på personal och hög
arbetsbelastning. Sju av tio menar att den politiska ledningen
i kommunen inte prioriterar
upphandlingsfrågor tillräckligt
mycket.
När det gäller uppföljning
och utvärdering svarar nästan
hälften nej på frågan om det
finns utrymme för kontinuerlig
uppföljning av de upphandlade verksamheterna. Dryga
46 procent menar att det finns
vissa förutsättningar. Under tio
procent anser att de har stora
möjligheter att följa upp och
utvärdera verksamheterna.
”Här är det en klar priorite-

ringsfråga. Upphandla eller följa upp. Det finns för närvarande
inte utrymma för att genomföra
ett tillräckligt arbete med både
och.”
Så kommenterar en av de
som svarat frågan som gäller
uppföljning.
En slutsats av undersökningen

är att upphandlingsprocessen
måste utvecklas, menar Vision
och föreslår därför ett antal
åtgärder:
P Höj kompetensen kring upphandling och inköp hos såväl
ansvariga politiker som inom
tjänstemannaledningen.

tionen som en strategisk ledningsfråga och ta fram en tydlig
strategi/policy för upphandlingsarbetet.
P Avsätt mer tid och resurser
för uppföljning av genomförda
upphandlingar.
P Utveckla arbetet med att
definiera tydliga kvalitetskrav,
särskilt inom vård och omsorg.
P Flytta fram positionerna vad
gäller att ställa etiska, miljömässiga och sociala krav vid
upphandling. 
J
research gerry andersson
text Susanne blick
grafik michael ennab

upphandling
P Upplever du att den politiska ledningen i
din kommun prioriterar upphandlingsfrågor?
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P Anser du att det finns en skillnad mellan den politiska
målsättningen och verksamhetens faktiska utförande?

Ja, men inte
tillräckligt
Ja, i stor
utsträckning

20

Ja, ibland

Så gjorde vi: 99 upphandlingsansvariga i kommuner och
stadsdelsförvaltningar har
svarat på enkäten.

Nej

Ja, ofta

Ja, men
sällan

Nej
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Punktlighet
imponerar

Många pressas
av höga krav

Svenska chefer är bäst i Europa på
att uppmärksamma och ge beröm
åt sina medarbetare. I Sverige får
41 procent av de anställda erkännande för sina prestationer från
chefen. Näst bäst på att ge beröm
är danska chefer och på tredje plats
kommer franska chefer. Det visar
en europeisk undersökning från
StepStone.
Undersökningen visar att 74
procent av anställda européer sällan eller aldrig får beröm eller uppmärksamhet från sina chefer.

När chefer ska värdera egenskaper hos andra chefer är punktlighet den egenskap som imponerar
mest. I alla fall enligt en undersökning som Ledarna har gjort. 1 200
chefer har bland annat fått
svara på frågan vilka
egenskaper hos chefskollegorna som imponerar mest. Drömchefen
är dygdig, punktlig,
familjekär och noga
med kost och motion.

Var tredje person, 32 procent,
upplever att deras psykiska hälsa
påverkas negativt av höga presta
tionskrav på jobbet och var fjärde,
27 procent, känner sig inte delaktig
i beslut som fattas.
Dessa dystra siffror presen
terar kampanjen Hjärnkoll i en
ny undersökning. Men under
sökningen visar också att på
en arbetsplats där man fö
rebygger psykisk ohälsa och
har ett öppet samtalsklimat,
är det fler som mår bra och

colourbox

Europamästare
i att ge beröm
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P Betrakta upphandlingsfunk-

fler som tål höga prestationskrav.
Liknande positiva effekter syns
på de arbetsplatser där medarbe
tare upplever att det råder ett kli
mat som gör att man fritt kan säga
vad man tycker.
Chefen i fokus nr 1 U februari 2013

Gratis samtalsstöd för medlemmar

Kommuncheferna ligger långt efter

Behöver du prata med en psy
kolog? Vision erbjuder nu – som
första svenska fackförbund – med
lemmarna tillgång till professio
nellt samtalsstöd.
På tre år har Arbetsmiljöverket
tagit emot närmare 2 000
anmälningar om krän
kande särbehandling.
Bortom statistikens torr
het finns både lidande
och stora kostnader för
samhället i form av sjuk
skrivningar och vård.
Genom det nya sam
talsstödet, som är gratis,
hoppas Vision kunna
stötta medlemmar

De högsta cheferna i kommunerna
har dragit ifrån övriga anställda lönemässigt. Men det är fortfarande
långt kvar till cheferna i det privata näringslivet. De bäst betalda
tjänstemännen i kommunerna
tjänar mellan 70 000 och 110 000
kronor i månaden. Det framgår av
Tidningen Visions genomgång av
topplönerna i landets 20 största

som hamnat i svårigheter. Man
kan ringa om arbetsrelaterade
problem, men lika gärna om so
ciala eller ekonomiska bekymmer.
Rådgivningen kan också ske i mö
ten öga mot öga. Samtalsstödet
är ett samarbete med försäk
ringsbolaget Förenade
Liv och är öppen för
alla Visions medlemmar
som tecknat Förenade
Livs olycksfallsförsäkring,
vilket de flesta har.
Tjänsten är öppet dyg
net runt, året om. Även
ekonomer, jurister och
andra specialistkunskaper finns
knutna till samtalsstödet.

lönestatistik

Högre lön hos
landsting och stat

Först kom blommor,
sedan uppsägning.”

U Statistiken ljuger inte. Om det är pengarna som styr kan det

vara bra att sikta in sig på en chefskarriär i landstingen, staten eller den privata sfären i stället för att satsa på kommunen. Det visar
statistik från SCB. Statistiken visar också att de offentliga arbetsgivarna lyckats betydligt bättre med att minska löneskillnaderna
mellan män och kvinnor. Här är 2011 års medianlön efter sektor,
yrke och kön.
J

Förre Volvo PV-chefen Stefan Jacoby berättar
i Svenska Dagbladet om när han låg på sjukhus efter en stroke och
blev uppsagd per brev.

Yrke
colourbox

Problem? Ta
en kopp kaffe

En kaffepaus tröstar många.

Det mesta går att kartlägga numera. Selecta har undersökt våra kaffevanor och när behovet av kaffe är
som störst? Undersökningen visar
att kaffepauserna ofta fungerar
som tröst i jobbiga eller negativa situationer. Det kan vara när
chefen varit orättvis eller kritisk,
när man får kritik från en kollega,
känner sig stressad inför ett viktigt
möte eller när något inte går som
man har tänkt sig. Då går vi och tar
en kopp kaffe för att lugna ned oss.

Kvinnor privatpysslar mindre

Chefen i fokus nr 1 U februari 2013

ret i större utsträckning än äldre.
Likaså att män gör mer privatsaker
på kontoret än kvinnor.
colourbox

Privatsamtal och facebookande.
Många gör privata saker på arbetstid, men kvinnor gör det i mindre
utsträckning än män. Det visar en
undersökning som fastighetsbolaget Vasakronan gjort.
Vanligast är att ringa privata
telefonsamtal, nöjessurfning på
olika webbsajter och att mejla
och sms:a till vänner. Ungefär en
av tio har också sökt andra jobb på
arbetstid, spelat spel eller pysslat
med privata foton i datorn.
Enkäten som besvarats av 2 000
kontorsanställda visar också att
yngre gör privata saker på konto-

Vanligast är att ringa privata
samtal och nöjessurfa.

kommuner. Under senare år har
de högsta kommuncheferna haft
en bättre löneutveckling än övriga
anställda.
Enligt en rapport från fackförbundet Kommunal 2011 har
chefernas löner ökat med ungefär
50 procent på tio år. Motsvarande
siffra för övriga kommunanställda
är cirka 40 procent.

STAT

KOMMUN LANDSTING

Verkställande direktörer, verkschefer m fl
Män
89 000
48 600
64 700
Kvinnor
81 000
47 300
55 000
Totalt
82 300
48 000
59 200
Verksamhetschefer inom vård och omsorg
Män
47 700
34 500
39 800
Kvinnor
47 000
33 700
37 500
Totalt
47 300
33 800
37 800
Övriga drift- och verksamhetschefer
Män
47 000
43 300
68 600
Kvinnor
46 000
41 500
51 700
Totalt
46 000
42 300
56000
Ekonomichefer och administrativa chefer
Män
53 000
48 000
56 300
Kvinnor
51 000
47 000
52 500
Totalt
52 000
47 900
54 000
Personalchefer
Män
54 000
47 300
55 000
Kvinnor
53 500
46 700
54 000
Totalt
54 000
46 800
54 000
It-chefer
Män
50 800
43 600
52 400
Kvinnor
49 600
44 600
45 700
Totalt
50 500
44 000
51 700
Verksamhetschefer inom offentlig förvaltning
Män
50 700
36 600
42 000
Kvinnor
53 200
35 600
39 000
Totalt
51 700
36 100
40 300
Chefer för mindre enheter inom offentlig förvaltning
Män
–
33 700
44 600
Kvinnor
–
33 600
36 300
Totalt
–
33 600
38 100

PRIVAT

69 300
–
67 100
40 000
38 800
38 800
45 800
37 200
43 000
57 500
44 100
49 800
53 500
48 000
49 800
53 500
53 200
53 500
–
–
–
–
–
–
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Fler använder
sociala medier

Gilla oss på
Facebook!
Arbetsdomstolen
har mer att göra
Antalet fall där fackförbund
stämmer arbetsgivare till Arbetsdomstolen, AD, ökar. Förra året
lämnades 237 stämningsansökningar in, en ökning med drygt 12
procent, skriver tidningen Lag &
Avtal. Vision gjorde nio stämningar till AD under 2012, också det
är en ökning jämfört med tidigare
år. En typ av ärenden som ökar är
lönetvisterna. De står nu för 15
procent av stämningarna. Ärenden om anställningsskydd som
avskedanden och uppsägningar är
vanligast och utgör 38 procent av
alla fall.

Stressad,
ledsen
eller
orolig?
6

Höjd lön och
ökat inflytande
Vision har lämnat sitt avtalsyrkande för medlemmar som
jobbar i kommuner och landsting. Höjda löner och ökat
inflytande ingår i kraven, men
det finns ingen siffra på hur
stora löneökningarna ska bli.

Visions avtal för omkring
100 000 medlemmar som arbetar i kommuner, landsting och
vissa kommunala bolag ska vara
klart den 1 april. Nyligen lämnade Vision tillsammans med
SSR sina yrkanden till arbetsgivaren Sveriges Kommuner och
Landsting.
Visions yrkande innehåller
inga procentsiffror på löneökningarna.
– Att i nuläget låsa sig vid
en siffra är inte aktuellt, allting
beror på hur förhandlingarna
går med SKL. Vi vill skapa oss
ett utrymme för dialog med arbetsgivarna, säger Visions ordförande Annika Strandhäll.
SKL vill ha ett sifferlöst avtal
som löper på tills vidare eller
under lång tid. Tidigare har
Vision inte gått med på ett sifferlöst avtal utom för cheferna
i kommuner och landsting, som
sedan 2007 har den modellen.
– Vi diskuterar inte avtals-

rickard kilström

Tre av fyra kommuner och landsting använder sociala medier som
Facebook och Twitter. Det visar en
ny undersökning från SKL. Vid den
förra undersökningen, som gjordes
2010, svarade 60 procent
av kommunerna och landstingen att de använde
sociala medier. I dag är
andelen nästan uppe i
80 procent.
Vanligast är Facebook, Twitter
och Youtube. Det huvudsakliga
syftet är dialog med medborgarna,
en kanal för nyheter och varumärkesbyggande. Många landsting
använder till exempel Twitter för
att rekrytera medarbetare.

Annika Strandhäll, Visions ordförande, vill skapa utrymme för dialog
med arbetsgivare och sätter ingen siffra på löneökningarna.

konstruktioner ännu. Vi konstaterar att vi har ett antal stora
utmaningar där vi inte tycker
att vi har kommit så långt som
vi har önskat. De handlar till exempel om kvaliteten i löneprocessen och chefernas förutsättningar. Cheferna måste få vara
mer involverade i det lokala
lönebildningsarbetet. Där vill vi
se en tydlig viljeinriktning från
SKL:s sida innan vi kan börja
diskutera ett sifferlöst avtal, säger Annika Strandhäll.

Med Visions nya tjänst får du möjlighet till
samtalsstöd och rådgivning i hur du kan
förhålla dig i din chefsroll. Dygnet runt kan
du kostnadsfritt ringa och få professionell
vägledning under full sekretess. Det gäller
relationer, mobbning, missbruk eller ekonomiska problem, både jobb och privatliv. De
som svarar är socionomer, leg. psykologer,
jurister och ekonomer. Samtalsstödet är
en medlemsförmån för dig som har Visions
olycksfallsförsäkring genom Förenade Liv*.

Annika Strandhäll säger att
Vision även fortsätter arbetet
för att minska löneskillnaderna
mellan kvinno- och mansdominerade sektorer och branscher.
När det gäller anställningsvillkoren vill Vision att medlemmarna ska få större möjligheter
till individuellt inflytande. Det
gäller till exempel arbetstidens
längd och förläggning samt
längre semester till dem som är
yngre än 40 år.
J

text lasse nilsson

Ny medlemsförmån för chefer:
Samtalsstöd som gör
vardagen lättare.
Ring: 0200-21 05 50
Läs mer om tjänsten på vision.se/formaner
* Är du osäker på om du har olycksfallsförsäkringen, ring Förenande Liv på 08-700 40 70.
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Var tredje chef inom social omsorg
tycker att de har för många underställda
för att kunna utöva ett bra ledarskap.
I tio år har facket drivit kravet på max
25 medarbetare per chef. Vad har hänt?
Ingenting, visar vår undersökning.

skilda
text susanne blick   illustration robert hilmersson   
research gerry andersson   grafik michael ennab

världar

ör chefer
Vänd och läs vidare! E
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arbetsmiljö

D

rygt 30 procent av cheferna
inom social omsorg anser
att de har för många underställda för att kunna
utöva ett bra ledarskap.
Bland de tekniska cheferna
är motsvarande siffra 15 procent. Det visar en undersökning som Chefen
i fokus gjort tillsammans med fackförbundet
Vision.
Max 25 medarbetare per chef är en av Visions hjärtefrågor. Det har förbundsmötet
2012 beslutat. Men kraven på att cheferna ska
ha ett rimligt antal underställda är inte nytt.
Det framfördes redan i slutet av 90-talet av
dåvarande SKTF.

Vad har då hänt? Svaret är: Ingenting.

2002 gjorde dåvarande SKTF en undersökning bland cheferna i kommuner och
landsting för att ta reda på hur många underställda de hade. Då hade drygt 30 procent av
cheferna inom socialomsorgen, 40 eller fler
underställda. När det gäller cheferna inom

äldreomsorgen att de har för många medarbetare. Av dessa tycker en majoritet därför inte
att de har tillräckligt handlingsutrymme för
att utöva ett professionellt ledarskap.
Inom teknisk förvaltning ser det helt annorlunda ut. Där anser drygt 71 procent att
de har ett rimligt antal underställda och
följaktligen tycker en majoritet av dem
att de har tillräckligt med handlingsutrymme i sitt ledarskap.

Har du ett rimligt antal
underställda för att utöva
ett bra ledarskap?

Cheferna i undersökningen har

SOCIAL OMSORG 
– ÄLDREOMSORG

också fått svara på frågor om
kompetensutveckling, återkoppling och om de tänker fortsätta
jobba som chef.
Även här är skillnaderna ganska stora. 70 procent av de tekniska
cheferna tycker att de får kontinuerlig kompetensutveckling för sitt ledarskap medan 46 procent av cheferna
inom äldreomsorgen är nöjda med sin kompetensutveckling. De som är mest missnöjda
är chefer inom vården.

Vi beslöt att ställa frågorna för att se
om något förändrats på tio år. Svaren
visar att problemen kvarstår.
de typiskt manliga verksamheterna, teknisk
förvaltning, hade en majoritet färre än 10 anställda.
Vi beslöt att ställa frågorna igen strax före
julen 2012 för att se om något förändrats på
tio år. Svaren visar att problemen kvarstår och
att de största skillnaderna i arbetsvillkor fortfarande finns mellan äldreomsorg och teknisk
förvaltning.
73 procent av cheferna inom äldreomsorgen har fler än 30 underställda medarbetare,
medan 60 procent av de tekniska cheferna har
färre än 15 medarbetare.
På frågan om de tycker att de har ett rimligt
antal direkt underställda för att utöva ett bra
ledarskap, svarar 54 procent av cheferna inom

När det gäller återkoppling
har vi både frågat om deras möjligheter att ge återkoppling till
sina medarbetare och om de tycker
att de själva får återkoppling från
sina chefer.
61 procent av de tekniska cheferna tycker

att de får en bra återkoppling från sin egen
chef. Motsvarande siffra inom äldreomsorgen
är 44 procent. Även inom vården är det lite
si och så med återkopplingen från chefen.
Knappt hälften av cheferna där svarar ja på
frågan om de får återkoppling från sin närmaste chef på ett tillfredsställande sätt.
När det gäller om de har möjlighet att ge

Hur många medarbetare har du?
SOCIAL OMSORG 
– ÄLDREOMSORG
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TEKNIK

SOCIAL OMSORG – ANNAN

återkoppling till sina egna medarbetare på ett
tillfredsställande sätt så svarar 62 procent av
de tekniska cheferna ja på den frågan, medan
35 procent av cheferna inom äldreomsorgen
känner sig nöjda med sin förmåga att se sina
medarbetare.
J

Under 15
TEKNIK

15–29

30–44

45–60

Fler än 60

VÅRD
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arbetsmiljö

"det handlar
om kvaliteten"

Ja
Nej, jag har för många
Nej, jag skulle kunna ha fler

SOCIAL OMSORG 
– ANNAN

VÅRD

SÅ GJORDE VI UNDERSÖKNINGEN
Drygt 2 000 chefer i kommun, landsting och kommunala
bolag har svarat på frågor om antal underställda med
arbetare och sina möjligheter att utöva ett gott ledarskap.
Majoriteten av de som svarat är första linjens chefer.

En bra chef är en närvarande
chef som förväntas kommunicera med sina medarbetare.
En dålig chef är en icke närvarande chef. Har du för många
underställda minskar möjligheterna att vara en bra chef.
Det visar forskningen.
Skillnaderna mellan de kvinnodominerade och mansdominerade sektorerna handlar inte om
att chefen är en kvinna eller en
man. Det handlar om hur vi värderar verksamheten. Det menar
forskaren Tina Kankkunen som
skrivit en avhandling i ämnet.
I början av 2000-talet arbetade Tina Kankkunen med ett
projekt där medarbetare inom
vård, skola och omsorg i åtta
olika kommuner intervjuades.
Ett skäl var att sjukfrånvaron
ökade inom de sektorerna.
– När vi analyserade resultaten såg vi ett gemensamt
mönster bland de verksamheter där sjukfrånvaron var hög.
Nämligen att chefen upplevdes
som icke närvarande av medarbetarna. Under denna tid diskuterades också sjukfrånvaron i
termer av att den kunde bero på
dåliga chefer. Då beslöt jag mig
för att titta närmare på chefernas förutsättningar för att vara
en närvarande chef.
Hon valde två kommuner och

tittade närmare på typiskt
kvinnliga verksamheter och
verksamheter där det fanns flest

Får du kontinuerlig kompetensutveckling?
SOCIAL OMSORG 
– ÄLDREOMSORG
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SOCIAL OMSORG – ANNAN

män. En stor skillnad var antalet
underställda och tillgången på
administrativt stöd.
– Inom omsorgen har cheferna själva ofta rationaliserat bort
det administrativa stödet för att
”rädda” verksamheten. Inom
teknisk förvaltning var tillgången
på administrativt stöd så viktigt
för kvaliteten att
det var naturligt
att förändra organisationen om
det ansågs nödvändigt.
Det var lättTina Kankkunen
are för tekniska
Forsberg
chefer att lyfta
problem med för många underställda till en högre nivå. Inom
omsorgsverksamheten stannade
problemen kvar hos chefen.
– I den tekniska verksamheten ingår det rollen som ledare
att ställa krav uppåt. Den högre
chefen eller politikerna lyssnar
och så diskuterar man sig fram
till en lösning tillsammans. I de
kvinnliga sektorerna blir chefen
oftare tillbakavisad.
Hennes forskning visar att
synen på chefens betydelse för
kvaliteten inom verksamheten
värderas olika.
– Inom omsorgen diskuteras
inte kvalitet på det sättet. Där
har kvaliteten inte med chefens
förutsättningar att vara närvarande i verksamheten att göra,
konstaterar hon.
J

Vänd och läs vidare! E
Ja

TEKNIK

Ja, men inte tillräckligt

Nej

VÅRD

11

arbetsmiljö
E

"Jag har gott
stöd och rimliga
förutsättningar"
text susanne blick   foto jonas bilberg   

Lena Jannering är en av
åtta förvaltare som har ansvaret för att Eskilstuna
kommuns 5 800 lägenheter,
offentliga lokaler samt näringslivslokaler underhålls på
ett bra sätt.
Hon har tre direkt underställda
lagledare och en fastighetstekniker. De i sin tur, leder 40
fastighetsskötare och städare.
Eskilstuna Kommunfastigheter
AB är ett kommunalt bolag som
bildades 1999. Lena Jannering
har jobbat i företaget sedan
starten.
Hon har en bakgrund som
socionom och har tidigare jobbat som personalledare. Själv
har hon en distriktschef samt
bolagets VD över sig.
12

Tycker du att du har tid att
vara en närvarande chef?

– Ja, absolut. I och med att jag
har mina lagledare så tycker
jag att jag har rimliga förutsättningar. Jag försöker stötta dem
så att de i sin tur orkar ta sitt
ledaransvar. Jag hinner kanske
inte vara ute bland mina arbetslag i den omfattningen jag skulle vilja men jag tror mig veta att
mina medarbetare tycker att jag
finns tillgänglig och bistår dem
när det behövs. Det går alltid att
få tag på mig. Det är viktigt.
Hur ser din relation ut till ledningen?

– Jag har en bra relation till distriktschefen. Jag får stöttning
när jag behöver det både från
ledning och kollegor. Det finns

också en personalfunktion som
bistår i personalfrågor.
Hur ser det ut med budgeten,
får du de resurser du behöver
till verksamheten?

– Det är väl alltid problem att få
de pengar som ska gå till fastigheterna att räcka till. Det gäller
att driva husen så att det är ekonomiskt lönsamt. Det gäller att
styra om och prioritera.
Tror du att det är stora skillnader mellan att vara chef i

en mer manligt dominerad
verksamhet, jämfört med till
exempel äldreomsorgen där det
arbetar fler kvinnor?

– Oj, vilka frågor! Jag tycker i
alla fall att vi har hyfsade resurser. Alla chefer i Eskilstuna har
dessutom fått gå kurs i modigt
ledarskap. Den kursen handlar
mycket om samtal, hur vi kommunicerar med varandra. Det
har jag nytta av om det dyker
upp personalproblem eller när
jag ska prata med en kund.
Vad kännetecknar en bra chef?

fakta U Lena Jannering

Yrke Förvaltare på Eskilstuna
kommunfastigheter AB Antal
underställda 4 Bor I Eskilstuna
Familj Make, två vuxna barn plus
barnbarn.

– En bra chef känns närvarande
och ser till att medarbetarna är
delaktiga. Ger frihet under ansvar. Som chef behöver du inte
lösa alla problem men du kan
vara en katalysator på vägen. J
Chefen i fokus nr 1 U februari 2013

arbetsmiljö

"Göm inte
undan problemen
utan be om hjälp"
text susanne blick   foto magnus pehrsson   

Mikael Stjernqvist började
som undersköterska, nu är han
en av två chefer på demensboendet Johanneslund i Haninge.
Han har 40 underställda.
Under flera år var han enhetschef på Vallagården, också det
ett demensboende i Haninge.
Då hade han ansvar för 34
underställda men hade inga
problem att hinna med de årliga
medarbetar- och lönesamtalen.
– Jag hade jobbat länge och
kände både personal och boende. Att känna till och ha kontroll
över verksamheten är avgörande. Annars blir det rörigt.
Har du har tid att vara en
närvarande chef?

– Jag tycker det. Det viktigaste
Chefen i fokus nr 1 U februari 2013

– Ja det tror jag. Framför allt
tror jag det är skillnad mellan
manliga chefer och kvinnliga.

Många kvinnliga chefer vågar
inte blotta sig och säga till när
de behöver hjälp. Som manlig
chef inom äldreomsorgen blir
jag också ifrågasatt ganska ofta.
”Vad kan du om vården och vad
ser du som inte vi ser” och sådana saker.
– Jag som person är väldigt
prestigelös. Jag vågar blotta
mig och erkänna att jag behöver
hjälp ibland. Många gömmer
undan problemen för att de är
rädda för att misslyckas.

fakta U Mikael Stjernqvist

Vad tycker du kännetecknar en
bra chef?

för mig är att jag vet vad man
pratar om och vad man gör.
Det är A och O. Det har förstås
också betydelse vad du har för
stöd från din chef och från förvaltningen.

När jag jobbade på Vallagården
gick verksamheten med förlust.
Det tog två år att vända ekonomin till ett överskott som vi fick
använda i verksamheten. Det
gäller att ha koll och följa upp.

Har du bra stöd?

Är det skillnad mellan att vara
chef i en kvinnodominerad
sektor jämfört med en mansdominerad?

– Ja, absolut. Annars skulle det
vara omöjligt att driva verksamheten. Jag träffar min chef
regelbundet. Vi går igenom viktiga frågor och utvecklar verksamheten tillsammans. När det
handlar om omorganisationer
och andra tuffa saker då måste
vi våga säga ifrån ibland. Och
ledningen lyssnar. Det är därför
jag trivs i Haninge.
Får du de resurser du behöver?

– Jag har alltid hållit budgeten.

Yrke Enhetschef för Johanneslund – ett boende för demensjuka i Haninge kommun Antal
underställda 50 Bor I Farsta
Familj Sambo och två pojkar.

– Du ska vara närvarande och
ge snabb återkoppling. En chef
som lyssnar och stannar upp,
som har vi-känsla. Det är en bra
chef.
J
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gör det själv

Så får du trygga
U Det är viktigt att förstå vilken stor be-

tydelse man spelar i andra människors liv.
Genom den insikten och genom att visa
empati skapar du förtroendefulla möten.
text Ewa persson   ILLUSTRATION NICKAN JONASSON

se den andra. De flesta av oss
Med boken Alla får ligga har
fokuserar alldeles för mycket på
han fått många unga människor
oss själva för att kunna öppna
att våga tro på att de kan hitta
oss för den andre, säger Henrik
en partner. I teveserien HjärnFexeus till Chefen i fokus.
storm har han har visat oss hur
lätt vi låter oss manipuleras av
dolda budskap.
Som föreläsare i social kompeUnder det senaste året har
tens för olika yrkesgrupper möHenrik Fexeus haft
ter Henrik Fexeus
fullt upp med två
samma grundpronya kortböcker,
blem hos många
en om social komav oss. Han tar
petens och en om
signaler att sända exemplet läkare där
när du ska lämna ett kommunikationen
kreativitet, samtijobbigt besked
digt som han har
med patienten kan
turnerat landet
avgöra om behandFörståelse: Jag förstår
runt med showen
dig. Bekräfta tydligt den lingen kommer att
I ditt huvud.
andras känslor och behov. lyckas.
I showen sluter
– Det vanligaste
Kompetens: Jag vet
han på sätt och
misstaget
i den
vad jag pratar om. Se
vis cirkeln för sitt
yrkeskategorin är
till att vara påläst innan.
budskap genom
Var lugn och se den andra att inte förstå vilatt avslöja hur han i ögonen.
ken betydelse man
började som magispelar i patientens
Konsekvens: Jag gör
ker och författare.
det jag har sagt att jag liv. Och då möter
Som barn blev han ska göra. Stå för ditt löfte man inte riktigt den
och för dina besked.
mobbad, troligen
andra personen,
för att han inte försom därför inte våstod det sociala spelet. I dag kan gar lita på läkaren. Följden kan
han konstatera att det har gått
bli att patienten inte accepterar
som en röd tråd genom hans liv
budskapet.
– frågan om hur man når fram
Men innan man kommer så
till andra.
långt gäller det att göra ett gott
– Alla problem att nå fram
första intryck. Det kan tyckas
sorterar på det ena eller andra
ytligt men kan i själva verket
sättet under misstaget att inte
vara avgörande för hur mötet

3

1
2
3

De flesta av oss
’’fokuserar
alldeles

för mycket på oss
själva för att kunna
öppna oss för den andre. Henrik Fexeus
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Ibland uppstår akuta situationer då man mycket snabbt måste få främmande             

sedan fortlöper, anser Henrik
Fexeus.
Att se den andra i ögonen och
röra sig lugnt är en bra början.
Det behöver inte nödvändigtvis
motsvara hur du upplever situationen egentligen. Henrik Fexeus menar att du i själva verket
kan vara både skräckslagen, arg
och stressad – men det spelar
ingen roll. När det handlar om
det första intrycket är det enda
som betyder något vad de andra
ser.
Resonemanget bygger på

senare års forskning om hur
människors och vissa djurs
beteenden påverkar andras
känslor, någon som kallas för
spegelneuroner. Henrik Fexeus
beskriver det som att vår hjärna
är programmerad att bygga
broar till andra hjärnor genom
att skicka och ta emot våra interna känslolägen. Genom att
härma vad andra gör eller känner skapar spegelneuronerna ett
delat medvetande. För att förstå
varandra så ”blir vi varandra”
lite grann.
– Det intressanta, säger HenChefen i fokus nr 1 U februari 2013

re medarbetare
slut är det som chef viktigt att
försöka förstå: vad är det den
här personen behöver?
– Ju mer du vet i förväg om
en person du ska träffa, desto
bättre. Så läs på! Vi har ju alla
grundläggande mänskliga behov, som att bli socialt accepterade, få respekt och ha ekonomisk stabilitet. Ibland uppstår
akuta situationer då man mycket snabbt måste få främmande
människor att känna tillit. Kanske människor vars liv påverkas
starkt av ett beslut som de har
upprörts av, och där du som ansvarig chef kommer in först när
personen väl fått beskedet.

En människa som är upprörd och

             människor att känna tillit. Då gäller det att hålla igen och lyssna.

rik Fexeus, är att man inte bara
påverkar andra; genom att styra
sitt eget beteende på ytan kan
man förändra sin egen inställning och därmed sina egna
känslor.
Att vara i synk med någon rent
kroppsligt är ett verktyg för att
på det här sättet börja överföra
känslolägen mellan två personer. Den mest konkreta metoden är att härma den andras sätt
att stå eller sitta – som att luta
sig fram när den andra lutar sig
fram. Ett bra sätt att skapa synk
Chefen i fokus nr 1 U februari 2013

i ett personligt möte är sedan
att få samtalet att flyta bra, att
ge känslan av ett samspel.
P Haka på vad den andra säger
– utan att avbryta – så att det
inte blir någon märkbar paus.
P Använd samma tonläge som
den du pratar med.
P Anpassa din egen talrytm till
rytmen du just har hört.
P Om du vill ändra tonläge, rytm
eller hastighet, gör det under
tiden du pratar så att ändringen
sker hörbart och gradvis.
I ett personligt möte där man
ska ge besked om ett viktigt be-

på väg till ett möte för att ta upp
orsaken är ofta förberedd på
konflikt, ”nu jävlar ska jag ..!”
– Därför ska du ta tag i känsloutspel direkt, råder Henrik
Fexeus. Bekräfta att det är okej
att vara upprörd och bemöt de
känslomässiga argumenten först
eftersom de alltid är alltid starkare än andra argument.
Det är ett sätt är att bekräfta
den andre: jag förstår hur du
har det. Man visar att man har
förmåga att se den andre.
– Det behöver däremot inte
betyda att de måste tycka om
dig, du ska fortfarande vara
konsekvent i ditt handlande.
Men det är betydligt lättare att
acceptera besked om någon
kommer med det med empati.
Ska man möta en hel grupp där

kanske alla är upprörda tycker
Henrik Fexeus att man först bör
försöka identifiera vem som är
den informella ledaren.
– Det brukar vara den personen de andra tittar på när de
inte vet vad de ska säga. Eller
som får de andra att tystna när
han eller hon pratar. Lugnar
man den personen så påverkar
man hela gruppen. 
J

4

sätt att skapa
flyt i samtalet

1

Haka på vad den
andra säger – utan
att avbryta – så att det
inte blir någon märkbar
paus.

2
3
4

Använd samma
tonläge som den
du pratar med.
Anpassa din egen
talrytm till rytmen
du just har hört.
Om du vill ändra
tonläge, rytm el
ler hastighet, gör det
under tiden du pratar
så att ändringen sker
hörbart och gradvis.

4

grepp för att
inte dras med
i aggression

1

Tänk: jag vet inte
vad den personen
har varit med om under
dagen. Det här behöver
inte handla om mig.

2

Visa förståelse,
bekräfta tidigt den
andres känslor på ett
tydligt sätt: ”Jag för
står att du är arg”

3

N

Om det känns
svårt att behålla lugnet: Räkna till
10 - effektivt för att
minska kroppens
stresshormoner.
Dessutom ger
det dig ytter
ligare tid att
överväga att låta bli att
ge svar på tal.

4

Var tydlig med
dina svar och var
konsekvent i svaren.
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porträttet

EN vd SOM
gillar ATT
BETALA ska
Förr skulle hon aldrig kunna tänka sig att jobba med
offentlig verksamhet i privat regi. Nu är Karin Sääf Göransson
både verksamhetschef och vd för just ett sådant företag.
Men hon skiljer på företag och företag.

H

text lotta ekstedt   foto rickard kilström

ennes kinder blossar
röda. Karin Sääf Göransson, verksamhetschef och
vd för föräldrakooperativet Bambi, önskar hett att
få till en förändring av hur
offentlig verksamhet
ska få skötas, eller åtminstone en större debatt kring ämnet.
– Det stör mig att vinster i privata företag
som finansieras av skatter i Sverige hamnar
hos ägarna och även i andra länder. Hur kan
det få fortsätta och hur kan företagen göra
så stora vinster? Det handlar ju om miljonbelopp.
Karin Sääf Göransson är uppfostrad och
uppväxt i en familj där solidaritet står högt
i kurs. Som 13-åring gick hon med i FNLrörelsen och hon tyckte länge att om alla ska
kunna leva på någorlunda lika villkor måste
skola, vård och omsorg skötas i offentlig regi.
Hennes första jobb var som ekonom på en
konsultfirma.
– Men ledningens människosyn – de anställda sågs enbart som resurser – funkade
inte med min. Så jag kunde bara inte fortsätta.
Samtidigt hade hennes lillasyster, som
16

ännu gick i högstadiet, en klasskamrat i rullstol som skulle åka på sportlovsläger.
– Det lät kul, så jag hängde med. Och det
var jättekul.
När sedan Stockholms läns landsting annonse-

rade om en ledig tjänst som elevassistent åt
rörelsehindrade på Skärholmens gymnasium,
sökte hon jobbet och fick det, samtidigt som
hon läste flera ämnen på Socialhögskolan och
Lärarhögskolan. Så småningom fick hon en
ny tjänst inom landstinget, som konsulent för
funktionshindrade.
Men i 1990-talets början blåste privatiseringsvindar i Sverige, och den verksamhet där
Karin Sääf Göransson jobbade knoppades av

fakta U Karin Sääf Göransson

Yrke Vd och verksamhetschef för föräldrakooperativet Bambi i Stockholm Lön 51 000
kronor i månaden. Ålder 58 år. Bor I radhus
i Bagarmossen utanför Stockholm.
Familj Man, två vuxna barn och en 20-årig
landsköldpadda. Fritid Springa, åka längd
skidor, umgås med vänner, gå på bio och
läsa. Det är tur att dygnet har 24 timmar
och att jag inte har så stort sömnbehov.

från landstinget och blev personalägd, alltså
helt emot hennes principer.
– Men när förändringen skedde omvärderade jag min syn på privata utförare i offentlig verksamhet. Nu kunde vi plötsligt använda
pengarna på ett vettigare sätt, ett överskott
kunde användas till att utveckla verksamheten. I offentlig regi styr budgeten mycket mer,
ser det ut att bli ett överskott mot slutet av året
måste man snabbt handla upp för pengarna
om man inte ska få en mindre budget nästa år.
Dessutom, menar Karin Sääf Göransson,
att det ofta är längre mellan beslut och genomförande i stora organisationer som landsting.
I personalkooperativet blev hon kvar i 20 år,
innan hon erbjöds ett jobb som verksamhetschef för Bambi, en skattefinansierad
ekonomisk förening som bland annat driver
korttidshem för barn med grava multipla
funktionshinder.
Men det är skillnad på skattefinansierade
idéburna företag, som Bambi, och skattefinansierade vinstdrivande företag, menar Karin
Sääf Göransson.
– Jag gillar att betala skatt, och vill att
pengarna används på rätt sätt, så att de som E
Chefen i fokus nr 1 U februari 2013
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E

Karin Sääf Göransson kommer ut i
verksamheten en gång i veckan.

Bambi är ett föräldrakooperativ
som bland annat driver korttidshem
för barn och unga med flera och
omfattande funktionsnedsättningar.

Empati och emotionell intelligens är
viktiga egenskaper hos de anställda.

E har behov av stöd får det. Men när våra skattemedel försvinner i privata vinstutdelningar
och till och med utomlands ibland hjälper det
ju inte ens att höja skatten.
Karin Sääf Göransson föreslår därför att
upphandlingar bara ska göras med företag
som är idéburna, vars enda syfte alltså är att
erbjuda god vård och omsorg, för att mer av
skattemedlen ska gå till social välfärd än den
gör i dag. Ett annat av hennes förslag handlar
om att enbart låta företag som inte ägs av utländska riskkapitalbolag lägga anbud. Ytterligare ett går ut på att man i avtal skriver att
endast en viss del av vinsten får delas ut och
resten ska återinvesteras i företaget. Men hon
har inte fått mycket gehör från politikerna.
18

Jag har aldrig haft ambitioner att bli vd,
och inte chef heller för den delen. Men jag
är en nyfiken person som gillar förändring,
så nu fick det bli så.
– Vänstern tycker över huvud taget inte att
offentlig verksamhet ska drivas i privat regi.
Och högerpolitiker menar att förslagen strider mot lagen om upphandling och om den
fria konkurrensen. Men varför kan man inte
ändra på lagarna då?
Även Bambi går med vinst. Det handlar,

enligt Karin Sääf Göransson, om ett överskott
på ungefär 100 000 kronor om året. Men här
går pengarna till kompetensutveckling av personalen och till utveckling av verksamheten.
När Bambi startade för 20 år sedan var det
enbart som ett korttidshem. Men allt eftersom
de första barnen blev större växte andra behov
Chefen i fokus nr 1 U februari 2013
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fram, och nu har företaget flera olika verksamheter för både barn, ungdomar och unga
vuxna, och företaget har över 250 anställda.
Enligt lag ska en ekonomisk förening med över
200 anställda ha en vd, så därför har Karin
Sääf Göransson fått även den titeln.
– Jag har aldrig haft ambitioner att bli vd,
och inte chef heller för den delen. Men jag är
en nyfiken person som gillar förändring, så nu
fick det bli så. Och det är jättekul, jag lär mig
saker hela tiden. Men det är tufft. Det är ett
stort ansvar både för att se till att våra kunder
får det stöd och den service de behöver och
för att alla anställda har vettiga arbetsvillkor.
Att organisationen fortsätter att växa är
Chefen i fokus nr 1 U februari 2013

förstås ett gott betyg, men också en utmaning.
– Det är viktigt att behålla närheten till de
anställda, annars är risken att det blir som jag
tyckte det var i landstinget, att verksamheten
kommer för långt ifrån besluten och då är det
svårt att behålla den goda kvaliteteten.
Karin Sääf Göransson märker samtidigt
att det börjar bli allt svårare ekonomiskt, eftersom hon menar att det satsas allt mindre
skattepengar på verksamheten.
– Vi måste ändå fortsätta hålla samma
goda kvalitet. Samtidigt betalar vi tillbaka allt
mer skattemedel, genom sociala avgifter och
löneskatter till exempel, eftersom personalstyrkan växer. Så återigen: om alla pengar
snurrade runt i Sverige vore det bra.
J

U

Karin om ...

P… samhällets syn på funktionsnedsatta:
”Det känns tyvärr som att vi är på väg till
baka. I flera tidningars ledare har jag läst
att man tycker funktionsnedsatta är tä
rande och att de kostar för mycket. Många
har ju blivit av med personliga assistans
timmar. Så jag anar en människosyn som
inte ser alla som lika mycket värda.”
P… rätten till självbestämmande kontra
att han/hon inte förstår sitt eget bästa:
”Det är ett etiskt dilemma, så det finns
inget rätt eller fel. Det handlar om att hitta
det minst dåliga alternativet. Det första
steget är att över huvud taget känna igen
att man står inför ett etiskt dilemma, så
att man inte bara kör över personen.”
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lagar & regler

Ålder får inte hindra
ett bra bemötande
U Skärpt

lag mot åldersdiskriminering
och en ny lag som ska skydda bemanningspersonal. Det är två lagar som
börjar gälla 2013.
text susanne blick   ILLUSTRATION NICKAN JONASSON

Sedan 2009 är det förbjudet
att diskriminera människor på
grund av ålder i Sverige. Förbudet har hittills gällt arbetslivet
och utbildningsväsendet.
Nu utvidgas lagen och bland
annat blir det förbjudet för offentligt anställda att diskriminera klienter, brukare och medborgare på grund av ålder.
– Det kan handla om åldersgränser, hur man handlägger
frågor och ärenden och hur man
bemöter människor. När det
gäller offentlig anställning får
man inte bemöta människor på
ett kränkande sätt och inte heller förhålla sig passiv. Jag får till
exempel inte låta bli att ge råd
eller lämna ut en handling till
någon bara för att jag tycker att
personen är för gammal, säger
Per Holfve, utredare på DO.

Åldersdiskriminering är en
av de vanligaste grunderna för
diskriminering i Sverige. Under
2010 fick DO 214 anmälningar
om åldersdiskriminering i
arbetslivet. Majoriteten av
anmälningarna handlade om
diskriminering på grund av hög
ålder. Under 2011 kom 158

anmälningar om åldersdiskriminering i arbetslivet.
Men även yngre arbetssökande upplever åldersdiskriminering i rekryteringssituationer. Det visar en studie om
åldersdiskriminering i svenskt
arbetsliv.

En annan lag som trädde i kraft

den 1 januari i år, är en ny lag
om uthyrning av arbetstagare.
Den innebär att anställda på
bemanningsföretag som hyrs
ut till kundföretag ska ha rätt

till de minst grundläggande
arbets- och anställningsvillkor
som skulle ha gällt om personen
anställts direkt av kundföretaget. Detta gäller bland annat
arbetstidens längd, övertid,
raster, semester och helgdagar,
lön samt skydd mot diskriminering på grund av bland annat
kön, etnisk tillhörighet, religion,
funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.
Facken får också utökade
möjligheter att vidta stridsåtgärder för att genom kollektivavtal få till reglering av uthyrda
arbetstagare.
J

Per Holfve säger att DO inte har

haft så många ärenden där personer anmält diskriminering på
grund av ålder inom offentlig
verksamhet. Han hoppas och
tror att det beror på att kommuner och landsting sköter sig men
att det till viss del även kan bero
på att allmänheten inte känner
till diskrimineringsförbudet.

lagen U Så säger diskrimineringslagen
P Diskrimineringslagen
Offentlig anställning.
17 § Diskriminering är
förbjuden när den som
helt eller delvis omfat
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tas av lagen (1994:260)
om offentlig anställning;
bistår allmänheten med
upplysningar, vägledning,
råd eller annan sådan

hjälp, eller på annat
sätt i anställningen
har kontakter med
allmänheten. Lag
(2012:673).

Annonsera?
Ring Benny Eklund på

08-505 667 80.
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kommunikation
Spelplanen i Bemötandespelet med 200
frågekort inom områdena stress, feedback,
konflikter och problem, men också om hur
samspelet mellan arbetskamraterna fungerar och hur de ska lära känna varandra
på ett djupare plan. Här spelar Annika
Antonsson, Eva Johansson, Marianne
Inberg och Rani Hultman.

samspelet g
bättre bemö
22
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kommunikation
Hur agerar du under
stress? Hur bemöter
du en medarbetare
som mår dåligt?
Marianne Inberg,
chef på Äsperöds
äldreboende och
hennes personal fick
testa sig själva.

D

texT HELENA MUNTHER 
foto Anna-lena lunDqvist

er ett

tande
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e är sju ur personalen som
har bänkat sig runt ett
bord på arbetsplatsträffen. Marianne Inberg har
plockat fram spelplanen
och de tillhörande korten
som snart ska få dem att
humma och fundera. Hur hanterar vi egentligen olika situationer?
Marianne Inberg är spelledare. Frågorna
handlar om egenskaper, förhållningssätt och
beteenden inom områdena stress, feedback,
konflikter och problem, men också hur samspelet mellan arbetskamraterna fungerar och
för att de ska lära känna varandra på ett djupare plan. De turas om att läsa frågorna.
Stress är ett ämne som engagerar personalen. Frågan handlar om hur stressen på jobbet påverkar bemötandet av kunderna eller
hyresgästerna?
– Jag tror de märker på kroppsspråket,
man är inte mer än människa, säger Rani
Hultman.
– Men ibland tar det inte längre tid att ta
ett djupt andetag och gå in med lugn i kroppen, fyller Annika Antonsson i.
Sedan följer en diskussion om graden av
proffsighet. Margareta Knifsund anser att
stressen kan vara svårare att hantera om
den kommer från jobbet än om den kommer
hemifrån.
E

fakta U Spelet
Frågekategorier i spelet om bemötande
mellan arbetskamrater.
P Samspel mellan arbetskamrater.
P Gruppens funktion.
P Lära känna varandra.
P Stress på jobbet.
P Ge och ta emot feedback.
P Problem och konflikter i gruppen.
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kommunikation

Marianne Inberg, chef på
Äsperöds äldreboende, tycker
Bemötandespelet är ”kanonbra”, det leder till reflektion
och skapar förståelse för
varandras olika tänkesätt.

E

En annan fråga handlar om baktaleri: Vad
tycker du om baktaleri och hur aktiv är du?
– Ibland kan man behöva ett bollplank,
ett annat synsätt, om man undrar om det är
jag som överreagerar i den här situationen.
Vi jobbar så tätt ihop att man ibland måste
ventilera, det behöver inte vara elakt menat,
säger Marianne Persson och får medhåll av
Annika Antonsson:
– Ja, vi är ju alla olika, man kan inte samsas
med alla.
Marianne Inberg tycker spelet är ”kanonbra”,
ett riktigt ”tänka-till-spel”.
– Den här gruppen fungerar väl, men när
vi spelade med en annan grupp där samspe24

När vi spelade med en annan grupp där
samspelet behöver förbättras, då blev det lite
mer obekvämt och mer diskussioner.
let behöver förbättras, då blev det lite mer
obekvämt och mer diskussioner. Spelet är
nog mer användbart i en sådan grupp, säger
Marianne Inberg.
Ändå anser hon det vara bra för alla att få
reflektera då och då. Därför kommer de att
spela spelet fler gånger.
– Vår chef har köpt in flera spel och vi kan
skriva upp oss på en lista via datorn när vi vill

låna dem, så de går runt i vår organisation på
särskilda boenden.
Hon tror att reflekterandet kan få medarbetarna att förstå varandra bättre, vilket kan
göra det lättare att ta hänsyn.
Samspelet i gruppen är viktigt för hur bemötandet fungerar.
– Det är a och o i vårt jobb. Om någon har
ett tråkigt bemötande är det nödvändigt att
Chefen i fokus nr 1 U februari 2013

kommunikation

verktyg för
reflektion
Spelet är roligt också. Här med
Marianne Inberg och Rani Hultman.

tänka över varför det inte är bra. Spelet är en
hjälp att tänka efter.
Ibland har hon samlat ihop personalgruppen

om något varit problematiskt till exempel
runt en krävande hyresgäst.
– Då måste vi bemöta lika och pratar
därför om hur man ska leverera budskapet
och i vilken ton man pratar.
Det har även hänt att hon fått prata bemötande med enskilda.
– Det måste göras, men det är inte roligt.
Det bästa är då man ser att personalen själva
tar hand om och löser situationerna som
uppstår. Det är inte ofta jag blir inblandad
längre. 
J
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Annika Antonsson
läser upp en fråga
som de andra ska
svara på

Allt fler arbetsplatser har börjat spela om sitt bemötande.
En del för att få begrunda
sitt bemötande. Andra för att
komma till rätta med en konflikt eller ett problem på arbetsplatsen. Katarina Weiner
Thordarson skapade Bemötandespelet som ett verktyg för
reflektion och utveckling av
kvalitetsarbetet.

kommit in som konsult och då
använt sig av Bemötandespelet
som verktyg.
– Om det handlar om att
medarbetare pratar skit, baktalar, anser sig vara specialist utan
att vara det, är självisk eller
beter sig otrevligt gentemot kollegor eller kunder så går det att
komma till rätta med det genom
att spela.

Att ta människor på rätt sätt och
få dem att känna sig väl bemötta
kommer inte av sig själv.
– Men genom att reflektera
och träna medvetet kan alla bli
bättre, säger Katarina Weiner
Thordarson.
Utgångspunkten är att det
externa bemötandet påverkas
av det interna. Därför är det
viktigt anser hon, att inte bara
reflektera över det externa
bemötandet gentemot kunder
eller klienter utan även över hur
arbetsklimatet är internt, mellan arbetskamrater.

Men om konflikten handlar om

Katarina Weiner Thordarson
har en bakgrund inom vård och
pedagogik och har arbetat med
kompetensutveckling sedan
1984. Sin långa erfarenhet har
hon samlat ihop i tre böcker
om samtal och bemötande. Och
nu har hon även utformat tre
spel om bemötande. Ett spel
som kan spelas mellan chefer,
ett mellan arbetskamrater och
ett om relationen anställda och
kunder.
Hon anser att det är särskilt
viktigt hur chefer bemöter sina
medarbetare eftersom de fungerar som förebild för vad som
är tillåtet på jobbet. Är det til�låtet att baktala, manipulera och
konkurrera med sina kollegor
så kommer det troligen att förekomma.
På flera arbetsplatser som
haft problem med konflikter har
Katarina Weiner Thordarson

revir, att vissa inte accepterar
att andra har ett visst mandat,
högre kompetens eller ansvarsområden går det inte spela bort.
– Det måste man klara ut
med tydligare mandat och organisation.
De tips hon ger inför spelet
är att vara tydlig med syftet,
exempelvis säga
att man spelar
för att vissa bemötanden fungerar sämre och
att det därför
finns behov av
Katarina Weiner
att prata om det.
Thordarson
Dessutom är det
bra att sortera bort inaktuella
eller olämpliga kort.
– Om det till exempel inte
förekommer mobbning behöver
frågan om mobbning inte vara
med. Och om det är en alltför
känslig fråga som spelledaren
inte klarar av att hantera och
leda diskussioner kring kan det
vara lämpligt att ta bort sådana
kort.
Och om chefen själv är inblandad

i konflikten bör denne inte vara
spelledare. Då kan det vara bra
att ta hjälp av HR-avdelningen.
Katarina Weiner Thordarsons
bok Professionellt bemötande,
möta kunder i offentlig verksamhet finns som komplement till
spelet och kan vara behjälpligt
för spelledaren.
J


text helena munther

25

inhoppare

chef på

tillfälligt
uppdrag
Korta uppdrag som interimschef i stället
för att sitta länge på chefsstolen. Det är
vad Mikael Palm vill. Nu försöker han
reda upp matröran i Vimmerby.

E

texT & FoTO CArita andersson

fter tjugo år i det privata näringslivet ville Mikael Palm
göra något annat. Han startade
eget och började jobba med ett
konsultföretag som har många
olika typer av uppdrag, bland
annat att förse företag och organisationer med tillfälliga chefslösningar,
interimschefer.
I våras behövde Vimmerby kommun en
tillfällig kostchef, den förre hade plötsligt fått
sluta. Det var kris i organisationen och en het
debatt i den lilla småländska kommunen. Barnens, de äldres, de sjukas mat är något som
engagerar de flesta. Ett omdebatterat centralkök hade inte blivit så billigt som det var tänkt.
Men det var inte bara i kostorganisationen
det var kris. Hela kommunen hade fått sig en
grundlig genomlysning av konsulter och en
stor omorganisation höll på att genomföras.
Kostchefens chef var också konsult, till
exempel.
Strax före semestern fick Mikael Palm
uppdraget. Det blev en hel del research under
regniga semesterdagar.
– Det var viktigt för mig att läsa på hur man
gjort innan och hur andra kommuner gör.
Sedan, när jag började efter semestern, hade
jag grunden till en handlingsplan klar. När jag
26

började gällde det att snabbt ta initiativ och
försöka etablera en positiv känsla i en grupp
som haft en tung period av osäkerhet – och
säkert fortfarande känner osäkerhet innan
saker klarnar, berättar Mikael Palm när jag
träffar honom i hans rum längst ner i kommunalhuset.
Här sitter han ensam bredvid den stora full-

mäktigesalen. En lösning som ingen ordinarie chef skulle gå med på, antar jag. Men det
är okej för Mikael Palm. Han jobbar femtio
procent och han är ändå inte här så ofta. Mikael har ingen livsmedelsutbildning, så någon
riktig kostchef med hundra procent ansvar
för allt varken vill han eller kan han vara. Sakkunskaperna om näringslära och det löpande
personalarbetet för de 72 anställda i organisationen får hans underställda kökschefer ta
hand om så länge. Tillsammans har de bildat

Småländsk entrerenörsanda förr och
nu. Michael Palm släpar inte sten,
däremot hyr han ut sig själv som chef.

en ledningsgrupp som träffas varje måndag.
Kommuner har han heller ingen erfarenhet av att jobba i. Visserligen har han suttit på
andra sidan – som marknadschef i ett bolag
som sålt livsmedel till bland annat kommuner,
men att jobba i en organisation som kräver

fakta U Interimschefer
P Tillfälliga lösningar har
blivit vanligare, även inom
chefsrekrytering.
P Det kan handla om att en
chef plötsligt försvunnit på
grund av sjukdom, föräldra

ledighet eller en situation då
något ska förändras.
P Rekryteringen går ofta fort
och någon normal introduk
tion är det sällan fråga om.
P Interimschefen är ofta en

erfaren chef. De ska direkt
kunna komma in i jobbet och
snabbt förstå vad som behö
ver göras. Krav och förhopp
ningar på den tillfällige chefen
kan vara högt ställda.

Chefen i fokus nr 1 U februari 2013

inhoppare

demokratiskt fattade beslut är ovant. Men
mycket fungerar på samma sätt som i privat
verksamhet, tycker Mikael Palm.
– Gillar man att arbeta med människor och
har blick för organisation är det en mindre
skillnad än man kan tro.
Det han tycker att han tillfört från det
privata näringslivet är att göra kalkyler och
att få de anställda att inse att de jobbar med
produkter.
– Även skolmat är en produkt. Vi ska leverera bra mat till barnen. Hur gör vi det på bästa sätt? Har vi rätt logistik, rätt bemanning?
Disponerar vi pengarna rätt? Här har det inte
funnits en ordentlig kalkyl. Vi måste kunna
Chefen i fokus nr 1 U februari 2013

En interimschef kommer direkt in i
handlingen. Ofta anlitar man en interimschef
i övergången mellan gammalt och nytt.
jämföra de olika köken. Vad kostar svinnet?
Vi måste kunna mäta saker. Inte bara ha mål
som att vi ska leverera bra skolmat.
Mikael Palm är faktiskt lite förvånad över hur
användbara hans erfarenheter från det privata näringslivet är här. När han slutade sitt
jobb som marknadschef för ett och ett halvt

år sedan tänkte han att han skulle få liknande
uppdrag efteråt, men även en kostchef har en
slags marknad att styra över.
– Mina erfarenheter fungerar nog i vilken
bransch som helst. Bara man tycker om att
prata med människor, se helheten i organisationen. Men man måste då ha andra som
kan produkten – jag har tre kökschefer och E
27

inhoppare
E en a ssistent som får ta större ansvar för det
nu när de har mig som tillfällig chef.
På väggen i arbetsrummet hänger en rad
papper med olika små och stora mål nedskrivna på. En rejäl handlingsplan med tydliga
arbetsuppgifter, vem som är ansvarig och när
målet nåtts.
– Det ska vara små nåbara mål. Du ska få
höra att du är duktig och når mål hela tiden.
Du kan inte hoppa två och fyrtiofem i höjd
direkt.
En sak som varit annorlunda för Mikael Palm
är offentligheten. Maten har debatterats i
flera år och många som arbetar med den har
haft det jobbigt. Nu, när Mikael Palm började
gräva fram de gamla upphandlingarna, visade
det sig dessutom att det nya produktionsköket var beställt för att klara 3 000 portioner
mat i stället för de 4 000 man nu lagar. Inte
undra på att många gått på knäna…
– Jag måste lyssna in vad folk tycker.
Många är bittra och kritiska. Jag vill vara öppen – säger åt journalister att ringa och fråga.
Bjuder in politiker att vara med på våra möten.
I en organisation i kris är det lätt att få enheter
som sluter sig för att skydda sig själva.
– Jag har också haft några personalärenden
med personer som bara klagar och är destruktiva. Det kanske har varit lättare för mig som
mellanlösning att ta tag i de frågorna. Jag har
haft möten med de personerna tillsammans
med facket. De har fått en muntlig varning kan
man säga. Jag vill att vi ska glömma det som
varit och se framåt. Och det har fungerat – de
personerna kommer nu med positiva idéer!
Det var en sak Mikael Palm försökte undvika

när han gjorde sin grundliga research inför
det här uppdraget – det var att lyssna på gnäll

Michael Palm är en tillfällig lösning för småländska Vimmerby. Hans uppdrag är att  hoppa in
som kostchef och bringa ordning i matröran.

Jag har haft några personalärenden med
personer som bara klagar och är destruktiva.
Det kanske har varit lättare för mig som
mellanlösning att ta tag i de frågorna.
och rykten om vilka arbetsplatser där folk ansågs jobbiga och liknande. Han ville komma
in med nya ögon och se framåt.
– En interimschef kan komma in med nya
ögon, helt utan ”ryggsäck” eller förutfattade
meningar. En del i jobbet är ju att lägga upp
en ny riktning och börja implementera det så
att den kommande permanenta chefen får en
bättre start.
Nu har Mikael Palm fått en chef som inte är
konsult, en ny samhällsbyggnadschef som han
28

jobbar i nära dialog med. De har specificerat
vad som krävs av den kommande kostchefen
och ska gå ut och söka efter den personen.
Det har tagit längre tid än det halvår han
först trodde han skulle stanna. Först någon
gång i vår lär den nye kostchefen vara på plats.
Då går Mikael Palm tillbaka till det konsultbolag han och hans eget lilla företag är knutet
till och det blir nya chefsjobb eller nya korta
uppdrag som att hjälpa ledningsgrupper med
verksamhetsplaner, organisationsutveckling

och annat – det som han också gör nu på den
andra halvan, då han inte är kostchef i Vimmerby.
Tillbaka till ett tryggare långsiktigare chefs-

uppdrag vill han inte. Han har jobbat i många
år på samma företag, och det räcker med
trygghet och förvaltning nu.
– Att arbeta som interimschef är att komma
direkt in i handlingen. Ofta anlitar man en interimschef i övergången mellan gammalt och
nytt. Ett företag, organisation eller kommun
behöver en ändring i riktningen på ledarskapet eller en genomlysning av sin organisation
med nya ögon.
Mikael Palm vill gärna vara den personen. Efter tjugo år som chef inom det privata
näringslivet vill han ha nya utmaningar. Till
exempel rörig skolmat i en liten småländsk
kommun.
J
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böcker & tidskrifter

Rock'n'roll på kontoret
Heavy Metal management
Pär-Jörgen Pärson
& Hans-Olov Öberg
Kalla Kulor Förlag
U Recension

Vad har Alice Cooper gemensamt med Ingvar Kamprad, eller
AC/DC med Svenska Handelsbanken? Ekonomen Pär-Jörgen
Pärson, som bland annat sitter
i Spotifys styrelse och HansOlov Öberg, finansanalytiker
och tidigare ekonomijournalist,
är båda hängivna hårdrockare.
Tillsammans har de skrivit
denna annorlunda men ganska
underhållande ledarskapsbok.
Syftet är att bevisa varför Heavy
Metalrock kan fungera som inspiration till bättre företagande.
Tesen är att både hårdrock och
framgångsrikt företagande bygger på samma saker. I affärsvärlden pratas det om strategisk
positionering, varumärkesbyggande, kundvård, organisation
och uthållighet.
I hårdrocksvärlden används
ett lite annorlunda språkbruk.
”Lirar ni rätt riff? Är ni tajta?
Vem driver på? Vem håller ihop
showen? Är frontmannen till-

utgivet

som kan bygga
ett vinnande team, talang och
uthållighet, samt förmåga att
hålla fast vid sin musik. Ett
framgångsrikt hårdrockband
består av fyra nyckelroller: den

kreative ledaren, publikens favorit,
den som paketerar erbjudandet och
slutligen den
som ser till att
teamet mår
bra och har
en fungerande
arbetsmiljö.
Jag är ingen
gammal hårdrockare, även
om jag i min
ungdom lyssnat
mycket både på
Alice Cooper,
Black Sabbath
och de andra
legenderna. Det
här är väl inte
en ledarskapsbok som jag kan
plocka goda råd
direkt ur. Det är
snarare en inspirationskälla och nöjsam läsning.
Dessutom blir man lite sugen på
att damma av några hårdrocksfavoriter igen.
text susanne blick

ett axplock av nyutkommen ledarskapslitteratur

Employer Branding
Anna Dyhre, Anders Parment
Liber

Syns du inte, finns
du inte. Det är utgångspunkten i boken, som handlar
om hur organisationer och företag
ska marknadsföra
sig för att locka nya medarbetare. Uttrycket Employer Branding myntades av två engelska
forskare redan 1996. Någon
svensk översättning finns inte
och det engelska begreppet blir
30

räckligt intressant?”.
Det är svaren på dessa
frågor som avgör om
satsningen blir en
framgång eller ett nederlag.
Boken är på många
sätt uppbyggd precis
som en traditionell ledarskapsbok. Författarna börjar med att
presentera en modell.
The heavy metal management pentagram
model, uppbyggd
som en stjärna med
fem spetsar och en
mitt. Varje spets på
stjärnan står för en
parameter som bör
vara uppfylld för att
nå maximal framgång. Kapitel för
kapitel går de igenom varje parameter och drar paralleller och exempel
från hårdrocksband, som AC/
DC, Hammerfall och Alice Cooper, som framgångsrikt lyckats
behålla sina fans och fylla monumentala arenor år efter år.
Hemligheten är starka ledare

mer vedertaget även i offentlig
sektor. Författarna lär ut varför
det är viktigt att göra företaget
eller organisationen attraktiv
både på insidan och utsidan.
Har du attityden?
Claes Knutson
Liber

Vill man utmana världen måste
det finnas både passion och lust,
och det krävs att alla är med och
driver. Men hur hanterar man
högt tempo, starka initiativkrafter och att alla är med utan att
det blir totalt kaos? Det försöker

Claes Knutson,
konsult och föredragshållare, att
ge svar på. Boken
är en blandning av
fakta, forskning,
hans egna idéer
och exempel från både svenska
och internationella företag.
Värdeskapande HR-ledning
Ann C. Schödt
Liber

Syftet med boken är att ge
läsaren en överblick över
HR, Human Resource Mana-

gement, med dess
många processer,
projekt och olika
arbetsuppgifter.
Författaren koncentrerar sig i huvudsak på verksamhetens behov och hur HR
kan leverera det som ledningen
och organisationen behöver.
Boken vänder sig till HR-ledare
och blivande HR-ledare samt
till chefer för företag och organisationer som står i begrepp att
etablera eller uppgradera HRfunktionen.
Chefen i fokus nr 1 U februari 2013

fråga ombudsmannen

Hannonser e

U Har du frågor till din personliga ombudsman?
Skicka ett mejl till ombudsman@chefenifokus.se.
Skriv ”Fråga ombudsmannen” i ämnesrutan.

Svårt neka deltid
för föräldraledig
?

s

man ansöka om föräldraledighet minst två månader innan
ledigheten börjar. Du har ansökt fyra månader innan din
ledighet ska börja så din arbetsgivare har haft god tid på sig att
försöka hitta en ersättare för
dig. Den kommun du arbetar i
är dessutom en stor arbetsgivare med många anställda chefer, så det borde finnas stora
möjligheter att hitta en ersättare internt. Din arbetsgivare
är också skyldig att meddela
Vision om sitt beslut att inte
bevilja dig ledighet enligt dina
önskemål.
I ditt fall anser jag inte att
din arbetsgivare kan neka dig
föräldraledighet på fredagar.
Jag tycker att du ska kontakta
din lokala Vision-avdelning för
att få hjälp med att lösa problemet med din föräldraledighet.
Anette Carlsson
Personlig ombudsman för chefer

on

När man begär föräldraledighet på deltid utan att
ta föräldrapenning heter det
förkortad arbetstid. Enda gången din arbetsgivare kan neka
dig föräldraledighet vid förkortad arbetstid är om det medför
påtaglig störning i verksamheten. Medför din ledighet inte
en påtaglig störning för verksamheten eller om ni inte är
överens om hur ledigheten ska
förläggas, ska din arbetsgivare
bevilja ledigheten enligt dina
önskemål. Om din arbetsgivare
inte försökt hitta en ersättare

Enligt föräldraledighetslagen ska

nn

!

för dig på fredagar så är inget
gjort för att försöka hitta en
lösning. Enligt arbetsdomstolen
kan inte arbetsgivaren hävda
att det kommer medföra en påtaglig störning om inte tillräckliga försök gjorts för att hitta
en ersättare. Arbetsgivaren ska
utreda alla möjligheter till en
lösning för att du ska kunna
vara föräldraledig enligt dina
önskemål.

A

Jag arbetar som enhetschef inom hemtjänsten
i en kommun. Jag har en dotter som är snart ett år. Inför
min återgång till arbete efter
min föräldraledighet har jag
ansökt om föräldraledighet
varje fredag då det passar
min familj bra. Jag gjorde
min ansökan fyra månader
innan jag skulle återgå till
jobbet och jag har inte tänkt
ta föräldrapenning dessa
fredagar. Jag fick till svar av
min arbetsgivare att de inte
kunde bevilja mig ledigt varje
fredag eftersom det inte
fanns någon som kunde täcka
upp för mig då. De vill att jag
ska vara ledig halva tisdag
och halva fredag i stället.
Har min arbetsgivare rätt att
neka mig föräldraledighet?

U Anette Carlsson är en av Visions sju personliga

ombudsmän. Som chefmedlem i Vision kan du genom
din personliga ombudsman få bland annat en rådgivare
och ett bollplank, hjälp med avtalstolkning, en diskussionspartner i arbetsmiljöfrågor med mera, samt stöd av
Vision vid förhandlingar som gäller dina villkor. Läs mer
på www.vision.se/chef
Chefen i fokus nr 1 U februari 2013
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min karriär
Utvecklingsprojektet ”Väsby Labs” har fått ett internationellt pris för
sitt sätt att involvera kommuninvånarna i ombyggnaden av Upplands
Väsby centrum, ett miljonprogramområde som ska moderniseras.
Samhällsbyggnadschefen Thomas Thunblom är involverad i arbetet.
intervju susanne blick  foto upplands väsby kommun

U

Vad är Väsby Labs och
vad går det ut på?

– Det är något vi är
mycket stolta över. Det är ett sätt
att kommunicera med medborgare,
företagare och andra intressenter
om hur vi ska exploatera och utveckla ett visst område i centrum.
Vi jobbar med öppna möten, workshops och utställningar där alla,
även barnen, får komma med idéer
och förslag. Vi tar emot alla idéer
med utgångspunken att ingen ide
är för dum.
Välfärd och miljöfrågor. Det är
två ämnen som engagerar Thomas
Thunblom. Vilka är dina viktigaste
uppgifter som förvaltningschef
med nära 100 underställda medarbetare?

Men själv bor du inte i Upplands
Väsby?

– Nej, jag bor i Enköping och pendlar.
Det är inte särskilt klimatsmart?

– Enköping är ”Sveriges närmaste
stad” och därifrån är det sällan
långt till arbetet. Trots det är en av
de största utmaningarna inom samhällsbyggnadsområdet att åstadkomma goda miljövänliga kommunikationer mellan arbete och
den moderna människans valda
hemmamiljö.
Du har en bakgrund som anläggningsarbetare inom VA och gata.
Har du haft målet att bli chef?

– Både ja och nej. Drivkraften för
mig är att kunna uträtta något. Jag
är bra på att sätta mål och ta ansvar
–Det handlar om att kommunicera
och inge förtroende hos medarbeidéer och värdgeringar. Det är
tarna.
min uppgift att hålla kontakt med
– Det är ett intressant och ut
politikerna och formulera mål och
manande jobb och du lär dig snart
resurser till mina medarbetare. Jag
att du inte kan kommendera fram
pratar mycket om välfärdsfrågorna.
bra resultat eftersom det är män–Välfärden är inget självspeniskor du jobbar med. Det är inte
lande piano. Vi måste hela tiden
co
lo u
rbo
fakta U Thomas Thunblom
x
som att manövrera en växellåda
omformulera oss, upptäcka nya
Arbetsplats Samhällsbyggnadschef i Upplands Väsby
i en Volvo. Det är egentbehov, förvalta och utveckla välfärÅlder 42 Familj Gift, två pojkar 4 och 6 år Lön 78 000
ligen inte
den. Människor som själva väljer
kr/månad Bor: I egnahemsvilla från 1942 i Enköping 
så svårt,
att vilja, åstadkommer mest.
Fritid Bygger på huset tillsammans med barnen. Jag är inte oduktig
utan
på att bygga för hand.
Ett grönt Väsby är en hjärtefråga
handlar
för dig, vad innebär det?
om att ha förmåga att lyssna och göra vissa avvägningar. Jag är själv noga med
– För mig handlar det om att landa i de värderingar som styr min
att påpeka att jag inte är mer än människa. Omänskliga chefer bevardag. Sedan jag fick barn inser jag att vi måste börja amortera på
hövs inte.
vår miljöskuld. Vi måste hitta en energiförsörjning som är mindre
– Samtidigt är jag småbarnsförälder och vill verkligen ta min del
sårbar än den vi har i dag. Om ”Sverige 1.0” verkade under tesen
av ansvaret. Jag skulle inte kunna ta ett chefsjobb om det inte gick
”från ax till limpa” så är utmaningen att ”Sverige 2.0” lever efter
att kombinera med mina grundläggande värderingar. Jag behöver
tesen ”från ax till ax”.
inte kunna leverera allt. Det finns människor här som gärna vill
– Upplands Väsby är en ISO 1401 certifierad kommun och vi har
köpt ett vindkraftverk i en park. Dessutom har vi börjat bygga så att dela på gracerna.
– Det allra viktigaste samtalet jag för varje dag är med mina barn
Väsbyborna kan leverera sorterat avfall till biobränsle. Målet är att
när jag kommer hem. Så enkelt är det.
J
det ska vara klimatsmart att bo i Upplands Väsby.

U Chefen
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