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IngrId Larsby arvered, 30 år, har bott i Australien, 
i Singapore och på ett flertal orter i Sverige.

– Min strategi har varit att inte ha för mycket 
planerat. Jag är ganska rastlös och vill inte låsa fast 
mig, säger hon.

För ett år sedan fick hon frågan om hon ville bli 
Category Manager Investments hos verkstads-
koncernen Sandvik, och säkerhetsställa det kom-
mersiella i bolagets investeringar. När Ingrid 
Larsby Arvered tackade ja fanns det egentligen 
bara en sak som oroade henne. Hon skulle bli chef 
över två personer som var mycket äldre än hon. En 
av dem var dessutom hennes handledare och 
mentor.

– Jag funderade mycket på om de skulle accep-
tera mig som chef. I början gick jag på tå och ak-
tade mig för att spela viktig. De har mycket mer 
erfarenhet så jag kan aldrig överbevisa dem i sak-
frågor. Men det har gått bättre än väntat.

Fyra år tidigare hade Ingrid Larsby Arvered 
som 25-åring startat sin karriär på SCA. I maj 
2006 gick hon över till Sandvik och blev strategisk 
inköpare för området investeringar, samma grupp 
som hon nu är chef över. På ett år har hon infört 
förändringar i arbetssättet som har resulterat i be-
sparingar på flera miljoner kronor.

– Nu är det är viktigt att få känna sig nöjd och 
vila, och inte på en gång sträva efter att göra det 
ännu bättre.

På samma sätt ser Ingrid Larsby Arvered på 
företagets och metallbranschens utveckling. 
Hennes taktik nu är att följa fungerande struktu-

rer som företaget byggt upp, och apropå bran-
schens snabba utveckling i Asien säger hon:

– Det är viktigt att inte underskatta den ut-
vecklingen, och att inse att vi på företaget inte all-
tid vet och kan bäst.

I början av sitt ledarskap ville Ingrid diskutera 
saker innan hon fattade beslut. Hon insåg snart att 
det inte fanns utrymme för det och i dag fattar 
hon hellre ett felaktigt beslut än inget alls.

Vikten av att lägga tid på rätt saker fick Ingrid 
Larsby Arvered för övrigt lära sig redan på sitt  
första jobb, när en månads arbete resulterade i en 
rapport som aldrig användes.

– Jag ville bara gråta, men jag bet ihop. Jag hade 
inte tagit reda på vad som efterfrågades eller för-
stått syftet. Sedan dess frågar jag alltid i stället för 
att låtsas förstå.
Om jag arbetade under dig, vad borde jag då se 
upp med?

– Att ta åt dig äran för något du inte har gjort. 
Har du varit med om det själv?

– Ja, den risken finns alltid när man har egna 
chefer. Man vet aldrig om ens namn lyfts fram. 
Därför är jag noggrann med att göra det när det 
gäller min egen personal.

Som chef ställer Ingrid Larsby Arvered höga 
krav på sina medarbetare och hon har svårt att  
acceptera om någon är oengagerad.

– Då kan jag bli påstridig och fråga ”varför har 
du inte gjort det här?” Men jag vet också att det 
inte är säkert att personen är nonchalant med flit, 
utan kanske bara inte tänker som jag gör.

I perioder arbetar hon väldigt mycket men 
normalt blir det omkring 50 timmar i veckan.

– Jag är gift men har inga barn. Om jag skulle få 
det skulle läget säkert förändras drastiskt. Men  
i dagsläget trivs jag bra, och jag får uppleva mycket 
spännande i jobbet. 

I framtiden kan Ingrid Larsby Arvered visser-
ligen tänka sig att kliva av chefsbefattningen och  
i stället ha en specialistroll under en tid. Fast hon 
lär ändå alltid återkomma till att vara chef, gissar 
hon. Hon  är dessutom medveten om att kraven på 
henne som ledare kommer att  förändras.

– Jag kan inte köra samma ledarskapsstil rakt 
igenom hela mitt liv. För varje projekt, uppgift och 
organisation krävs olika saker.

På sin nuvarande tjänst vill Ingrid Larsby 
Arvered stanna i minst ett år till och någon gång 
vill hon jobba utomlands. Mer än så vet hon inte.

– Nej, jag är ju inte så mycket för att planera. n

”Jag fattar  
heLLre ett  
feLaktIgt  
besLut än  
Inget aLLs”

Lugn och inte speciellt 
dramatisk. Så beskriver 
Ingrid Larsby Arve-
red, listans tvåa, sig 
själv. En av hennes lär-
domar är att allting ord-
nar sig.

– Det gäller att ha dis-
tans till jobbet, inte bli 
så engagerad i problem 
att man får lida själv.
text Helena Nilsson, helena.nilsson@shortcut.nu 
foto Jezzica Sunmo, jezzica.sunmo@universum.se

Ingrid Larsby Arvered

Ålder: 30 år. 
Bor: Gävle. 
Titel: Category Manager 
Investments. 
Tjänar: Som förväntat!  
Utbildning: Civilingenjör i 
industriell ekonomi. 
Boktips: En världsom-
segling under havet, av 
Jules Vernes. 
Ledarskapets uppsida: 
Att man har möjligheter 
att påverka. 

Ledarskapets nersida: 
Att man alltid förväntas 
påverka. 
Då är jag som mest krea-
tiv: Under lagom press. 
Brukar komma till  
jobbet: Klockan 8.00. 
Brukar gå hem från  
jobbet: Det varierar. 
Semester: Senaste lång-
resan gick till Peking. 
Njuter annars av Sverige 
samt av vinresor.

Goda råd: Var dig själv!
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Årets trea har gått från 
att leda ett företag som 
kämpade för sin över-
levnad till att vara vd för 
ett Homemaid i medvind 
och mediafokus. Mer 
flexibilitet och ett mindre 
statiskt synsätt är Åsa 
Kellers recept för fram-
tidens ledarskap. 
TexT Åsa Clara Åhlander, asa.clara@journalist.com  
foTo Jezzica Sunmo, jezzica.sunmo@universum.se 

”för oss  
har deT variT  
revoluTion  
på revoluTion”

 deT har bara gåTT eTT år sedan fjolårets vinnare 
Åsa Keller senast intervjuades av Shortcut. Men 
under den tiden har mycket hunnit hända.

– För oss har det varit revolution på revolution. 
Det började med att skatteavdraget för privat-

personer som köper hushållsnära tjänster infördes 
1 juli förra året. Från 1 januari i år gäller det även 
om tjänsten är en löneförmån, och ett förslag om 
att privatpersoner bara ska betala nettokostnaden, 
slippa göra avdraget retroaktivt, utreds just nu. 

Och i takt med skattelättnaderna har kunderna 
strömmat till. Månaden före jul hade Homemaid 
en tillväxt på nära 50 procent och antalet anställda 
har nära fördubblats det senaste året.

Åsa Keller började som vd för Homemaid i slu-
tet av 2002, efter att ha vikarierat på posten en tid.

– Då var vi ett litet bolag som fick kämpa oss till 
försäljning och överlevnad. Det handlade mycket 
om att spara sig till lönsamhet. Nu har vi ställt om 
till att vara ett bolag i mycket stark tillväxt. Ut-
maningen är att klara av det, säger hon. 
Det låter nästan som ett helt annat jobb?

– Ja, mina arbetsuppgifter är helt annorlunda i 
dag. I början hade vi en inhyrd ekonomifunktion, 
jag satt själv med kontouppbyggnad och budget. 
I dag handlar mitt jobb om press, media, kapital-
marknaden, statskunskap och lobbying. 

Däremot poängterar Åsa Keller att hennes  
ledarskap inte har förändrats. Hon beskriver sig 
som en chef som tror på delaktighet och nära sam-
arbete. Hon betonar vikten av bra medarbetare 
och att hon ”inte drar lasset ensam”. 

– Jag drivs av utmaningar och utveckling, för 
mig, medarbetarna och bolaget. Jag söker mig hela 
tiden till det, och det här bolaget har gett mig otro-
ligt mycket av den varan!

Åsa Keller verkar inom något som betraktas 
som en framtidsbransch. Hushållsnära tjänster 
har tagit klivet ut ur skamvrån. Samtidigt är det 
fortfarande långt kvar att gå.

– För allmänheten är det här nytt, man har 
hört talas om avdragsmöjligheterna, men det tar 
tid att skapa en attitydförändring. Även om det 
har hänt jättemycket senaste året är branschen 
fortfarande i inledningsskedet. 

Åsa Keller drar paralleller till bemannings-
branschen, som också mötte skepsis i början.

– Titta på den nu, i dag hyr alla typer av verk-
samhet in personal, till och med sjukvården. 
Om man tar fram spåkulan, var tror du att bran-
schen befinner sig på ett, fem och tio års sikt?

– Om ett år har vi ett förbättrat system och det 
finns ett större intresse för tjänsterna hos allmän-
heten. Det nya reduktionsförslaget har förhopp-

ningsvis gått igenom. Om fem år är det här en 
miljardmarknad och synen på branschen har för-
ändrats. Och om tio år har den kommit in i en mer 
mogen fas. 

Samtidigt finns det utmaningar att slåss mot, 
det gäller att ”växa utan växtvärk”, kunna leverera 
tjänster av jämn och hög kvalitet och inte dra på 
sig för snabba kostnader. 
Om vi behåller spåkulan framme, tror du att det 
ställs andra krav på ledare i framtiden?

– Jag tror nog att själva chefskapet kan vara 
oerhört likt i framtiden, även om framtidens le-
dare förmodligen måste vara mer flexibel, mer 
omvärldsinriktad och mer lyhörd för omgiv-
ningen. Tjänster tar alltmer plats och ledarrollen 
breddas alltmer.

För Åsa Kellers chefskap har frihet under an-
svar och flexibilitet alltid varit en röd tråd. Något 
som kanske blir vanligare framöver.

– Jag bor i Oslo och reser mycket, jag löser mitt 
jobb på ett friare vis än genom att stämpla in mel-
lan åtta och fem varje dag. 

Åsa, som själv väckte uppmärksamhet när hon 
blev gravid häromåret och deklarerade att hon 
tänkte kombinera vd- och mammarollen, tycker 
att synen på medarbetare behöver omvärderas.

– Arbetsgivarna måste våga tro på en tjej som 
kanske kommer att skaffa barn. Det är inte alls 
säkert att hon bara vill satsa på familjen, hon kan-
ske är som jag och vill vara aktiv också. Flexibilitet 
och ett mindre statiskt synsätt är viktigt.

På frågan om var Åsa Keller ser sig själv om 
fem år blir svaret att det fortfarande finns väldigt 
mycket kvar att göra på Homemaid, utmaningar 
”som det inte finns tid att fokusera på nu”. 

– En strategi är att få företaget att verka på 
nordisk basis och bli internationellt. Jag vill gärna 
få företaget att växa, och prova att jobba i ett stort 
bolag. Jag är inte färdig än med det här! n

Åsa Kellers

Ålder: 35 år.

Bor: I Oslo.

Familj: Man och son, två år. Väntar sitt 
andra barn i juli.

Titel: Vd för Homemaid AB.

Tjänar: Bra.

Utbildning: 90 poäng ekonomi, bland 
annat nationalekonomi och företags-
ekonomi, Högskolan i Halmstad.

Ledare jag beundrar: Homemaids 
före detta ordförande Nils-Erik 

 Åhmansson, numera styrelseledamot. 
Nya ordförande Marie Ehrling har jag 
också lärt mig mycket av.

Boktips: Tusen strålande solar av  
Khaled Hosseini. 

Ledarskapets uppsida: Att lyckas 
med sitt team och att motivera till  
utveckling.

Ledarskapets nersida: Att genom-
föra något negativt, något som inte är 
framåtriktat. Det behöver inte vara ett 
problem, men det är inte lika roligt som 
att meddela något positivt. 

Brukar komma till jobbet: Beror helt 
på, jag reser mycket. Men är nog en 
morgonmänniska.

Brukar gå hem från jobbet: Tre dagar 
senare, haha. Nej, det är olika. Men jag 
jobbar inte lika mycket längre.

Semester: I september var hela famil-
jen i Spanien.

Tips: Våga, utan att kunna allt själv. 
Och lär känna dig själv, då blir du en 
bra ledare. Var ett föredöme, känn till 
dina styrkor och brister och åtgärda 
 eller hantera dem likväl som andras.
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