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vara begripligt 
och  hanterbart
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höga krav 
på chefen?
 – självklart!

DE ALLRA FLESTA CHEFER är chef just för att det 
är så kul. Majoriteten uppger att drivkraften för 
att vilja vara chef är möjligheten att påverka och 
utveckla verksamhet och medarbetare.

Chefen har ett särskilt ansvar och har stor 
inverkan på effektivitet, produktivitet och 
medarbetares upplevda arbetsmiljö.  Som 
nyckelspelare är det självklart att vi ska ställa 
höga krav på våra chefer, men chefen måste i sin 
tur ställa krav på att få realistiska förutsättningar 
för att framgångsrikt hantera sitt uppdrag. Ett 
uppdrag som är möjligt att kombinera med privat- 
och familjeliv.

Chefer som mår bra i sin roll och är hållbara på 
sikt gynnar alla – företagen, medarbetarna och 
chefen själv. Men i dagens komplexa arbetsliv är 
det inte tillräckligt att den enskilde chefen själv är 
insiktsfull, kompetent och en god ledare. De yttre 
förutsättningarna väger tyngre än de individuella 
aspekterna. Med yttre förutsättningar avses till 
exempel kvalitativa och kvantitativa krav i arbetet, 
stöd och relation till närmaste chef, stöd från 
kollegor och arbetsklimat/organisationskultur.
Kort sagt, som chef behöver du ett uppdrag som 
är begripligt, hanterbart och meningsfullt. Då har 
du goda förutsättningar att lyckas i din roll och 
må bra även när du stöter på svårigheter. Det 
är ett gemensamt åtagande mellan dig och din 
uppdragsgivare att skapa rimliga förutsättningar.

Många arbetsgivare kan behöva tydliggöra 
chefsuppdragen i sina organisationer, att tydliggöra 
rollen och ställa rimliga kvantitativa och kvalitativa 
krav. Att rekrytera chefer är en investering, men 
det är först med rätt förutsättningar företagens 
chefer ger avkastning.

Som chef kan du själv påverka din egen 
hållbarhet genom att kontinuerligt stämma 
av ditt uppdrag med din närmaste chef. Vilka 
förväntningar finns på dig? Vad är viktigast att 
prioritera? Har ni en samsyn kring ditt uppdrag?  
Du behöver också egen påfyllning, varför det är 
viktigt att du aldrig slutar att arbeta med din egen 
utveckling och avsätter tid för egen reflektion.  Till 
syvende och sist är det bara du själv som kan sätta 
gränser för vad som är rimligt och önskvärt.

Anki Udd
Ledarskapsexpert, 

Ledarna - Sveriges Chefsorganisation

När Ledarna i sina årliga chefsbaro-
metrar ställer frågor om chefska-
pet, så visar det sig att många unga 
inte tycker det är mödan värt att 
vara chef. 

Ledarna vände sig då till Bliwa Stif-

telsen med idén att undersöka vad 

som gör ett hållbart chefskap möjligt. 

Ett tre år långt projekt resulterade i en 

vetenskaplig rapport och en idéskrift. 

Mot bakgrund av detta yrkade Le-

darna under avtalsrörelsen 2011/2012 

på att arbetsgrupper skulle bildas 

inom flertalet branschområden, med 

syfte att få igång en dialog ute på fö-

retagen om förutsättningarna för ett 

hållbart ledarskap.

Syftet är att skapa insikt och inspi-

ration hos företag och medlemmar 

om vikten av hållbara chefer för verk-

samhetens framgång samt öka medve-

tenheten och kunskapen om hur det 

går till att jobba med förbättringar på 

området.

Detta nummer av Sirius speglar en 

del av det arbete mot ett hållbart chef-

skap som pågår både på lokalplanet 

och centralt. 

Anki Udd

Hållbara chefer och hållbara arbets-
platser bygger på samverkan och en 
dialog om grundläggande frågor.

Robert Holmberg, universitetslektor 

på Lunds Universitet, har genom sin 

forskning om chefer sett hur viktigt 

det är med meningsfulla relationer och 

tillit för den hållbara arbetsplatsen och 

för individens egen hälsa.

– Respekten för hierarkier minskar, 

nya arbetsformer kommer och vi har 

alla strategier för att möta det nya. Vik-

ten av att se en mening ökar. Samtidigt 

skapar vi ständigt nya vägar som inte 

finns i linjeorganisationen.

Allt fler arbetsplatser har gått från 

hierarkiskt, välstrukturerade och för-

utsägbara - till platta, flexibla organi-

sationer.

– Det kan upplevas som stressande 

och svårt, strukturer är en hjälp för oss. 

Men samtidigt vill vi vara motiverade, 

ansvarstagande och kreativa medarbe-

tare som tar egna initiativ.

För att klara nya utmaningar krävs 

självförtroende och mod.

– Att våga ta initiativ bygger på själv-

förtroende och tillit. Jag vill visa att jag 

vågar men det bygger på att jag litar 

på och har tillit till personerna jag har 

runt mig, säger Robert Holmberg.

Robert Holmberg forskar på chefsrollen.

Chefskap bygger på tillit

Hållbart chefskap
- en framgångsfaktor
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En mötesplats för framtiden
Sirius arrangerar Kompetensforum för 
första gången den 13 mars 2013.

Mötet fokuserar på kunskapen som 

krävs i framtidens högeffektiva massa- 

och pappersbruk. 

Kompetensforum vänder sig till alla 

som har en ledande ställning inom före-

tag eller i fackliga organisationer. 

Deltagaravgiften är 800 kronor och 

konferensen äger rum på Hotel Arlan-

dia, Arlanda.

– Vi vill att Kompetensforum ska bli 

den självklara mötesplatsen för att dis-

kutera framtidsinriktade kompetensfrå-

gor inom massa- och pappersindustrin, 

säger Mårten Ericsson.

Förhoppningsvis ska dagen också in-

spirera deltagarna att jobba vidare på 

hemmaplan.

Anmälan på nätet
Mer information finns på nätet; 

www.skogsindustrierna.org/sirius 

där du också kan anmäla dig.

I mars bjuder Sirius in till Kompetensforum 
- en dag för framtidsinriktade kompetensfrågor:
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Vi ska stötta våra chefer och att göra proces-
sen begriplig och nödvändig, säger Håkan 
Krantz fabriksdirektör BillerudKorsnäs i Frövi 
som var en av deltagarna på mötet.

Vi chefer måste säkerställa att våra underlydande förstår att de kan påverka sin situation, säger Anders Björklund (Seco Tools). Grete Solvang 
Stoltz (LKAB) och Henrik Östberg (Boliden) lyssnar.

Nya undersökningar visar att ung-

domar blir allt mindre intresserade av 

chefsjobb samtidigt som 100 000 nya 

chefer behöver rekryteras inom fem år. 

Hur ska chefsjobbet bli attraktivt och 

hur ska chefskapet bli hållbart för de 

chefer som finns idag?

Anki Udd, ledarskapskonsult på Le-

darna som har hållit i ett projekt, ”Håll-

bara chefer” har sett att chefens uppdrag 

måste vara klart och begripligt. En chef 

ska kunna bedöma vad som krävs för att 

kunna hantera sin vardag och vilka prio-

riteringar som måste göras. 

– Chefer som gör ett bra jobb upplever 

begripliga, hanterbara krav och känner 

att de hade ett meningsfullt uppdrag, 

säger hon.

Skapa trygghet
Grete Solvang Stoltz, HR-direktör på 

LKAB betonar vikten av att organisatio-

nen skapar trygghet och hanterar osä-

kerhet, jobbar med både individ och 

organisation, bland annat genom att 

skapa ett begripligt och gemensamt mål. 

Att tydliggöra företagets värderingar är 

också viktigt.

Att leda i förändring är en självklar 

del av chefsrollen.

Att vara chef är roligt men kräver 
ett tydligt stöd från organisationen

KRAVEN PÅ chefer blir allt hårdare. Ansvar och 
arbetsuppgifter delegeras från specialistfunk-
tioner, teknikutvecklingen går snabbt. Slim-
made organisationer har hög förändringstakt 
samtidigt som stödfunktioner försvinner.
SAMTIDIGT ÄR DET roligt att vara chef. Åtta 
av tio vill vara chef för att de vill påverka och 
utveckla. Och för att ha roligare på jobbet.
PÅ INITIATIV AV Ledarna samlades i slutet av 
november företrädare för företag, Industriar-
betsgivarna och fackliga organisationer för att 
diskutera hur chefskapet ska vara långsiktigt 
hållbart.

Att vara chef är roligt och utvecklande. Vi ska 
utveckla organisationerna och våra stödfunk-
tioner att bli ett ännu bättre stöd, säger Stina 
Blombäck.

Undersökning bland ledare visar:

Unionens Torbjörn Olsson poängterar att det 
måste vara ett långsiktigt tänkande när det 
gäller utveckling av chefer. Det handlar om 
utveckling av företagen, säger han.
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Hållbara chefer är avgörande för en framgångsrik verksamhet, säger Ledarnas Leif Nordin och 
fortsätter: Det är viktigt att här få bekräftat att insikten finns inom basindustrin. Ett gemensamt 
fokus från avtalsparternas sida bör ge en hävstångseffekt ute på företagen – på deras villkor.

Ledarnas Anki Udd berättar om forskningspro-
jektet ”Hållbara chefer”. Var åttonde anställd 
har en ledarfunktion, säger hon. 

Leif Nordin/Ledarna:
– Det är oerhört värdefullt att träf-
fas så här och lyfta upp frågan om 
hållbara chefer.

Mikael Brandt/Sveriges Ingenjörer:
– Diskussionen här bekräftar att 
ledarna är en utsatt grupp. Det är 
duktiga människor med ambitioner 
och det är viktigt att organisationen 
ger rätt stöd.

Anna-Karin Mattson/Unionen:
– Det är otroligt positivt att den här 
frågan kommer högt på agendan och 
jag hoppas utbytet kan fortsätta. Att 
träffas informellt och få en helhetsbild.

Fortsätt debatten!
Under en dag diskuterade fackliga 

representanter med arbetsgivare om 

hur chefsrollen kan utvecklas. Kra-

ven ökar. Vilket stöd behövs? Hur ska 

chefsrollen bli ännu mer attraktiv? 

Har du synpunkter? Vi vill att du hör 

av dig till oss: 

leif.nordin@ledarna.se och marten.

ericsson@industriarbetsgivarna.se 

med dina synpunkter.

– Där måste vi stötta våra ledare att 

göra processen begriplig och nödvändig, 

säger Håkan Krantz, fabriksdirektör på 

BillerudKorsnäs i Frövi. 

Det är roligt
– Det är roligt att vara chef, det måste 

vi betona, säger Stina Blombäck, ansva-

rig för hållbarhetsfrågor inom Billerud-

Korsnäs. Men kravbilden ändras både 

för den enskilde och för företaget. Där 

måste organisationen vara beredd och 

stötta, även en småbarnsförälder måste 

kunna vara chef. 

– Och dessutom måste chefens stöd-

jande datasystem för exempelvis kvali-

tet, PA och ekonomi bli enklare och an-

vändarvänligare.

– Det är svårt att vara första linjens 

chef, noterar Anders Björklund, produk-

tionschef för Seco Tools, Fagersta. Och 

kraven har ökat de sista femton åren. 

Henrik Östberg, som bland annat är 

HR-chef inom Boliden, ser hur vi fortfa-

rande rekryterar experter - medarbetare 

som är duktiga på djupet men inte nöd-

vändigtvis på bredden - som chefer och 

förväntar oss att de ska vara fullfjädrade 

ledare direkt.

– Det krävs talang men också hårt ar-

bete för att bli en bra ledare. Och det tar 

tid och kräver stöd, säger Henrik. 

Grete Solvang Stoltz håller med och 

tillägger:

– Det är lätt att underminera manda-

tet för en chef om vi inte löser frågor på 

den nivå där de hör hemma, där proble-

men uppstår.

 – Stöd chefen istället för att lyfta upp 

besluten en högre nivå.

– Det är ett sätt att underlätta och 

göra jobbet blir både enklare och roli-

gare för den enskilde chefen. För det är 

roligt att vara chef!
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Annika Sjökvist är en av 
femtiotalet arbetsledare på 
BillerudKorsnäs i Frövi. Hon 
har centralförrådet som sitt 
ansvarsområde. Som övriga 
chefer på bruket har hon 
en kollega som personligt 
stöd på samma sätt som 
Annika är ett stöd för honom 
i vardagen.

Här får alla ledare ett 
personligt stöd i vardagen

Annika Sjökvist har en drygt 20-årig 
historia på bruket i Frövi men jobbar 
som arbetsledare sedan i somras.
– Det innebär att mycket är nytt, sä-
ger Annika, som är ansvarig för cen-
tralförrådet där hon har hjälp av sex 
medarbetare. 
– Men jag har bra stöttning och kän-
ner mig ganska trygg i min nya chefs-
roll, säger hon.

Vi möts på hennes kontor strax intill 

förrådet i Frövi. Här leder hon arbetet 

med hjälp av morgonmöten med perso-

nalgruppen varje dag. 

– De är ganska självgående, berättar 

hon. Men visst uppstår det ibland pro-

blem som måste lösas.

Harmoni i gruppen
Hon betonar vikten av harmoni i grup-

pen och har redan haft erfarenhet av 

konfliktlösning, även om hon själv tonar 

ner betydelsen, avdramatiserar:

– Vi satte oss ner och pratade direkt. 

Och efteråt tog vi varann i hand, det var 

inte mer med det ...

Stort internt steg
Hon har erfarenhet av arbetsledning 

inom lokalvården och har också varit 

servicekoordinator med ett spretande 

ansvarsområde. Men steget till arbetsle-

dare för centralförrådet var ändå stort. 

– Jag har fått hjälp genom den utbild-
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Fabriksdirektör Håkan Krantz och personalchef Monica Linder framför BillerudKorsnäs anläggning i Frövi. Balansen mellan arbete, familj och egentid 
är viktig för alla  med chefspositioner, betonar Håkan Krantz.

Annika har ett bra stöd av sin egen ”lärp” och den personliga coach hon dessutom har. Hon har 
också traditionellt stöd av sin egen närmaste chef, Katarina Wennius, som också är ordförande 
för Ledarna på BillerudKorsnäsi Frövi.

ning jag går inom företaget, berättar 

hon.

Men mest känner hon stöd av en 

”lärp”, en kollega, och en coach som fö-

retaget har erbjudit henne. 

Alla chefer inom Frövi är samman-

kopplade två och två i lärande par, eller 

lärpar, som man säger internt. 

Annikas ”lärp” är produktionsledare i 

konverteringen, Stefan Sigfridsson. Hon 

uppskattar samarbetet hon har med Ste-

fan:

– Vi träffas och hjälper varandra. Kän-

ner vi oss osäkra inför något vi ska göra, 

testar vi mot varandra, kan hålla små öv-

ningstal. Vi är ju i samma situation, vi är 

båda nya och har samma problem. Det 

är jätteskönt att prata ut och veta att det 

stannar mellan oss.

Extern coach
Via företaget har hon, genom ledar-

programmet på bruket, också en extern 

coach som hon möter ibland och får råd 

av. 

– Att vara chef är att alltid ha ansvar, 

säger hon och gör en snabbkoll i mejlen 

medan vi pratar. 

– Vi sitter i ett korsdrag med krav från 

olika håll. Ska vi vara trovärdiga gent-

emot våra medarbetare och kunna hålla 

det vi lovar behöver vi tydlighet och stöd 

uppifrån i organisationen.

Ledarutvecklingsprogram
Inom BillerudKorsnäs i Frövi pågår 

just nu ett ledarutvecklingsprogram där 

Annika är en av deltagarna i sex modu-

ler om vardera två dagar.

– Vi jobbar mot övergripande och ge-

mensamma mål, säger fabriksdirektör 

Håkan Krantz. Våra ledare ska vara goda 

förebilder, leda mot tydliga mål, utveck-

la verksamheten och vara beslutsfattan-

de, berättar han. I programmet ingår att 

arbeta efter en gemensam värdegrund, 

en samsyn att kalibrera beslut mot.

Verktyg och stöd
Håkan Krantz ser ledarnas stora bety-

delse att skapa trygghet, förståelse och 

motivation för snabba förändringar.

– Genom kurserna kan vi ge ledarna 

verktyg och stöd, säger Katarina Wen-

nius, ordförande för Ledarna på bruket.

– Samtidigt får arbetsledarna ett fo-

rum att diskutera med varandra och en 

möjlig att få återkoppling och stöttning, 

säger personalchef Monica Linder.



Tidningen Sirius ges ut av Sirius, Skogsindustrins råd 
för Industriell Utveckling i samverkan.
Ansvarig utgivare: Mårten Ericsson

BSverige

porto

betalt

SKOGSINDUSTRINS RÅD FÖR INDUSTRIELL UTVECKLING I  SAMVERKAN

SKOGSINDUSTRINS RÅD FÖR INDUSTRIELL UTVECKLING I  SAMVERKAN

Vill du ha ett personligt utskick av Sirius via mejl?
Gå in på vår hemsida och fyll i dina uppgifter: www.skogsindustrierna.org/sirius

Box 55525, 102 04 Stockholm
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Text:  Där inget annan anges Sven Magnusson
Foto: Där inget annat anges Mårten Ericsson och 
Sven Magnusson

Är ordning och reda en arbetsmiljöfrå-
ga? Delvis, men framförallt är det en 
grundbult i en bra säkerhetskultur. 

Var sak på sin plats ger ökad trivsel! 

Riskerna för olyckor minskar om man 

slipper snubbla på spill och ovidkom-

mande föremål. Man spar tid på att inte 

behöva jaga runt och leta efter saker och 

undviker att bli irriterad. Tid är också 

pengar.

Tydliga lokala regler
De flesta tycker om att ha ordning om-

kring sig även om vissa har svårare för 

att upprätthålla ordningen i längden. 

Därför är det bra med tydliga lokala reg-

ler. Vissa skyddsregler är givna eftersom 

de utgår ifrån arbetsmiljölagstiftningen 

medan ytterligare lokala skyddsregler 

utgår ifrån verksamheten. 

För att det ska fungera bra i längden är 

det en fördel om arbetslagen själva kan 

komma överens om vilken ”ordnings-

nivå” som ska gälla inom det specifika 

arbetsområdet, exempelvis hanteringen 

och  förvaringen av verktyg, ordningen 

kring maskinerna och att alla städar 

efter sig och inte lämnar verktyg där de 

inte ska vara.

Lagen kräver städning
Ett lagstöd finns för städning finns i 

11 § i AFS 2009:2 Arbetsplatsens utform-

ning, där det står: ”Arbetsplatser, arbets-

lokaler och personalutrymmen med till-

hörande inredning och utrustning ska 

underhållas, städas och rengöras på ett 

tillfredställande sätt för att förebygga 

olycksfall och ohälsa”. 

Direkta krav på ordningen finns inte 

men indirekt fordras detta genom krav 

på rutiner och dokumentation.

5S är exempel på en arbetsmodell som 

ingår som en del i den japanska produk-

tionsfilosofin lean production och som 

ger ordning och reda. De fem S:en – sor-

tera, systematisera, städa, standardisera 

samt skapa vana – beskriver hur ett fö-

retag systematiskt kan åstadkomma och 

upprätthålla ordning och reda. 

Metoden leder till tidsbesparing, ökad 

effektivitet och samverkan samt säkrare 

arbetsmiljö.

5S kompletterar och stärker det syste-

matiska arbetsmiljöarbetet.

Kampanjblad
Kampanjblad med en enkel och en 

mer detaljerad checklista samt annat 

materia om ordning och reda finns på 

Sirius hemsida, www.skogsindustrierna.

org/sirius  

Ordning och reda 
är grunden för allt 
säkerhetsarbete


