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reportage

	 8	 Offentlig	eller	privat?	Med fler privata utfö-
rare växer arbetsmarknaden för enhetsche-
ferna inom omsorgen. Vi har pratat likheter 
och skillnader med Camilla Jonsson som 
gick från ett kommunalt chefsjobb till ett 
privat företag, och David Lindqvist som har 
gjort tvärtom.

	14	 Pensionen	får	vänta.	
Kent Turnefelt trivs i 
sitt växthus, men jobbar 
gärna vidare några år 
till. Nu blir han kultur- 
och fritidschef i Lundby.

22	 Hoppade	av	chefskarriärerna.	Mats och 
Nina Ljung hoppade av sina chefskarriärer 
och startade eget i sommarparadiset på 
Gotland.

26	 Utveckla	utvecklingssamtalet.	Med hjälp 
av en låda värderingskort och ett webbverk-
tyg kan samtalet få bättre struktur och ta 
oväntade vändningar.

arriär, smaka på ordet. Det fanns en tid då det nästan 
var ett skällsord. En karriärist var en klättrare, någon 

som satsade allt på jobbet och gärna klev på andra för att 
nå så högt som möjligt. I dag är det fullt acceptabelt och helt 

nödvändigt att tänka på sin karriär. Det finns inte ett företag 
eller organisation av rang som inte har karriärcoacher som 

ger dig sina bästa tips. 
Själva innebörden av ordet har förändrats. Karriär har blivit något väldigt 

personligt. Det behöver inte handla om att klättra högst och tjäna mest. 
Det kan vara att växla ner eller byta spår totalt. På sidorna 14 och 22 kan 
du läsa om två helt olika karriärval. Mats Ljung och hans fru Nina valde 
bort varsin framgångsrik chefskarriär mot en betydligt osäkrare karriär 
som pensionatsägare på Gotland, för att få mer tid för varandra.
Kent Turnefelt i Göteborg å andra sidan var beredd att gå i pension efter 
en lång karriär som kultur- och fritidschef i stadsdelen Backa . Men när 

det var dags att ”gå hem” kände hade han att han 
hade mer att ge. Nu har han startat om på ett lik-

nande jobb i grannstadsdelen Lundby. 
Att satsa på att bli kommunchef är ingen säker 

karriär. Över 70 av landets kommuner har bytt 
ut sin högsta chef sedan valet 2010. Det visar en 

undersökning som Tidningen Vision har gjort. 
Den kan du också läsa om i det här numret 

av Chefen i fokus. Och du, glöm inte  
chefenifokus.se där finns nyttiga länkar 
och tipsiga texter. 
Vi finns förstås också på Face book, så 
tryck på gillaknappen. 

Susanne Blick
Chefredaktör
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	 4	 CHefseNkäTeN
Tätare chefsbyten leder till påfrestningar.

	12	 lagar	&	regler
Håll koll på anställningsformerna.

20		gör	deT	själv
Lär dig se och stoppa härskarteknikerna.

30	 kOrT	fråN	vIsION

	32	 böCker	&	TIdskrIfTer

	33	 fråga	dIN	OMbUdsMaN

	3		4	 MIN	karrIär
Lätt att göra rätt med Adriana Buzea.

Camilla	jonsson	gick	från	
kommunal	chefsstol	till	
privat.

U	Hör	av	dig! Har du tips, idéer eller synpunkter  
så tveka inte att höra av dig. Mejla susanne.blick 
@chefenifokus.se eller ring 08-789 64 52.

Personlig karriär
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inkorgen

en öppen konflikt med politiker 
eller tjänstemän. SKL, Sveriges 
Kommuner och Landsting, har 
noterat den ökande omsätt-
ningen på toppchefer. 

– Det är ett väldigt speciellt 
jobb som kräver att ett förtro-
endefullt samarbete mellan 
kommundirektören och kom-
munstyrelsens ordförande 
fungerar. Får man inte till det 
kan det leda till att kommun-
direktören får sluta, säger Ca-

roline Olsson, ledarskapsstrateg 
på SKL.

Just chefsfrågan och samspe-
let mellan toppcheferna och po-
litikerna är en prioriterad fråga 

på SKL. Bland 
annat undersöker 
SKL om det i kom-
munallagen behö-
ver tydliggöras vem 
som har ansvar för 
vad.

–	lagen	är	skriven 
för en annan tid 
och allt ansvar 
ligger formellt på 
politikerna. De får 
inte delegera till 
tjänstemännen men 
måste ändå göra 
det i praktiken. 
Lagen behöver för-
bättras så att den 
ger ett tydligare 
underlag för en 
ansvarsfördelning 
mellan politiker 

och chefer, säger Caroline Ols-
son.

SKL ska även samla erfaren-
heter och goda exempel på hur 
ett bra samarbete ser ut och 
vad som krävs för att det ska 
fungera. 

Har det blivit tuffare att 
vara kommunchef?

– Ja, kravet på att toppchefer 
ska leverera är hårdare över-
huvudtaget och det gäller även 
kommunchefer. Det är tuffare 
krav på kvalitet, ekonomi och 
effektivitet.

TexT:	lasse	NIlssON

ReseaRcH:	lasse	NIlssON,	aNNI	alM

fotnot:	Tidningen Vision har via en 
e-postenkät frågat samtliga kommuner 
om och när de har bytt kommunchef 
från och med september 2006 fram 
till i dag. De som inte bytt chef under 
perioden har fått frågan hur länge nuva-
rande kommunchef suttit på posten. 
250 av 290 kommuner har svarat på 
enkäten.

U över	70	av	landets	kommu-
ner	har	bytt	ut	sin	högsta	chef	
sedan	valet	2010.	Tidigare	år	
har	antalet	chefsbyten	legat	
mellan	30	och	40.	

Omsättningen på kommunche-
fer är större än någonsin och 
trenden går tydligt mot att byte 
sker allt oftare. Det visar en 
undersökning som Tidningen 
Vision har gjort. 

Under de senaste fem åren 
har 179 av de 250 kommunerna 
som svarat, eller sju av 
tio, bytt ut sin högsta chef 
minst en gång. Över 40 har 
bytt två eller flera gånger.

Undersökningen	visar	att	
hälften av kommunchefer-
na som slutat sedan valet 
2010 sade upp sig frivil-
ligt och gick till ett annat 
jobb. Drygt var fjärde, 28 
procent, gick i pension. 
Drygt var femte, 22 pro-
cent, tvingades sluta efter 

Alltfler lägger 
CV:n på nätet
Över hälften av de högre che-
ferna i Sverige har googlat po-
tentiella medarbetare i samband 
med rekryteringar och var tredje 
företagsledande chef har sitt 
eget cv på nätet. Det visar en 
undersökning bland 1 500 chefer 
som Ledarna gjort. Att lägga sitt 
cv på nätet och i sociala medier 
gör arbetsmarknaden mera ge-
nomskinlig och kan göra rekryte-
ringsprocessen blir enklare och 
snabbare. 
– Det gör det lättare att komma 
ifrån gängse rekryteringsmöns-
ter, vilket 
bidrar till mer 
jämställdhet 
och mångfald, 
tror ledar-
skapsexperten 
Klara 
Adolphson. 

Chefsenkäten

Chefer byts ut på löpande band

Det goda medarbetarskapet kan 
inte kommenderas fram. Det 
kräver delaktighet. Det visar en 
avhandling i pedagogik vid Linkö-
pings universitet. Det är forskaren 
Karin Kilhammar, som har studerat 
hur en intensivvårdsavdelning vid 
ett landsting och en dataenhet vid 
ett statligt bolag arbetat med att 
utveckla medarbetarskapet. 

Båda har arbetat med program 
för medarbetarskap, men på helt 
olika sätt. Inom landstingsenheten 
hade arbetet pågått i flera år och 
till stor del bestått av grupparbe-
ten bland de anställda kring frågor 
som arbetsplatsträffar, kommuni-
kation och medarbetarsamtal. Vid 
det statliga bolaget genomfördes 
en serie halvdagsseminarier, där 
medarbetarna inte hade infly-
tande över innehåll och upplägg. 
Resultatet är också helt olika. 
Vid landstingsenheten är de an-

ställda i dag med och påverkar och 
de har inflytande över verksamhe-
tens utformning. Vid dataenheten 
har satsningen på medarbetarskap 
gått obemärkt förbi. 

– Idén om medarbetarskap ligger 
i tiden. Aktiva och ansvarstagande 
anställda stämmer väl med tren-
den mot en ökad individualisering. 
Men det kräver chefer som vågar 
överlåta ansvar, säger Karin Kil-
hammar. 

Delaktighet ger  
medarbetarskap

Chefen i fokus nr 5 U november 2011

SM i lönesättning
Arbetsgivarorganisationen Almega 
tänker starta SM i individuell löne-
sättning.

– för att lyckas med den lokala 
lönesättningen krävs duktiga med-
arbetare och engagerade företag. 
och det finns många arbetsgivare i 
landet med framgångsrika modeller 
som bör uppmärksammas och som 
kan inspirera andra. Alltför mycket 
diskussion har hittills handlat om 
problem med individuell lönesätt-
ning, anser Jonas Milton, vd för 
Almega. 

Tävlingen är öppen för alla före-
tag, organisationer och offentliga 
verksamheter som har kollektiv-
avtal. En jury kommer att utse re-
gionala vinnare i fem regioner och 
därefter en nationell vinnare. Läs 
mer på: smilonesattning.se

antal	chefer	som	har	bytts	ut		
i	kommunerna	de	senaste	fem	åren

okt	2006–	
sept	2007

okt	2007–	
sept	2008

okt	2008–	
sept	2009

okt	2009–	
sept	2010

okt	2010–	
sept	2011

39
35

45

38

70
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Var det missväxt i sju år dränkte 
man kungen. Nu ger man någon spar-
ken i stället, så man kan börja om från 
början och glömma att man har haft 
problem.”

lönestatistik

På väg mot  
jämställda löner
U När vi kikar tio år tillbaka i SCB:s lönestatistik ser vi att 
löneskillnaderna mellan män och kvinnor som är chefer 
har börjat jämnas ut. Inom några områden är 
kvinnorna bäst avlönade och andra männen. 
Men än är det en bit kvar till jämställda löner. 
Framför allt om vi jämför administrativa che-
fer med chefer inom vård och omsorg, där ju 
kvinnorna fortfarande är betydligt fler än 
männen. Att ha koll på ekonomi och IT är 
betydligt mer lönsamt än att ha koll på om-
sorg och vård. J

 	 2000	 2005	 2010

verksamhetschefer	inom	vård	och	omsorg	
män i landsting 34600 47300 44600
Kvinnor i landsting 29000 39500 37700
män i kommuner 25900 31800 34200
Kvinnor i kommuner 23400 29200 33000

ekonomichefer	och	administrativa	chefer	
män i landsting 34400 42800 54600
Kvinnor i landsting 31900 38200 56000
män i kommuner 32000 38000 47900
Kvinnor i kommuner 29600 34900 47200

Personalchefer	
män i landsting 34400 42800 54500
Kvinnor i landsting 31900 40800 55700
män i kommuner 33300 38900 46800
Kvinnor i kommuner 31600 37600 46900

It-chefer	
män i landsting 33200 41500 53500
Kvinnor i landsting ..-------- 35900 52700
män i kommuner 28600 34200 43500
Kvinnor i kommuner 27700 33400 49500

Chefer	för	mindre	enheter	inom	offentlig	förvaltning	m.m	
män i kommuner 26300 31700 33700
Kvinnor i kommuner 25700 31100 33200

Arbetsmarknaden viker
I slutet av september var 369 000 personer öppet arbetslösa eller inskriv-
na i program med aktivitetsstöd. Det motsvarar 8,1 procent av arbetskraf-
ten, jämfört med 8,8 procent för ett år sedan. Samtidigt ökar antalet lediga 
jobb, i september anmäldes 55 000 nya jobb till Arbetsförmedlingen. 

Chefen i fokus nr 5 U november 2011

Forskaren Rolf Solli i Tidningen Vision, om varför omsättningen på 
kommunchefer är så hög

Tror på bra  
arbetsmiljö
En nyligen publicerad studie inom 
tillverkningsindustrin visar att che-
fer i högre utsträckning uppfattar 
att företaget prioriterar arbetsmil-
jön än vad skyddsombud gör. Det 
är högskolan i Gävle som har bett 
chefer och skyddsombud i 142 små 
och medelstora företag ta ställning 
till i vilken utsträckning företaget 
prioriterar fysisk och psykosocial 
arbetsmiljö, organisatoriska för-
bättringar, arbetsmiljörutiner, kom-
munikation/interaktion, ledarskap 
samt hälsa/prevention i verksam-
heten. Chefer skattar företagets 
engagemang i arbetsmiljöfrågor 
högre än vad skyddsombuden gör. 
Båda grupperna är dock överens 
om att arbetsmiljöfrågorna priorite-
ras högre i dag än för ett år sedan. 

Landstingdirektör 
i Sörmland får gå
Landstingsdirektör Karin Welin i 
Sörmlands landsting får sparken. 
Förklaringen är olika syn på lands-
tingets framtid. 

Karin Welin har varit lands-
tingsdirektör sedan 2009 och har 
dessförinnan arbetat flera år inom 
landstinget, bland annat som för-
valtningschef och kanslichef.

Hennes tid på direktörsstolen 
har präglats av svall-
vågorna efter av-
slöjandet att flera 
politiker och po-
litiska sekrete-
rare fick höjda 
arvoden utan 
att formella be-
slut hade tagits i 
fullmäktige.
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U 	TCO	tar	ytterligare	ett	steg	
för	att	profilera	sin	satsning	
på	det	så	kallade	livspusslet.	
Organisationen	har	tagit	fram	
en	manual	direkt	riktad	till	
chefer	som	vill	skapa	en	för-
äldravänlig	arbetsplats.	

TCO har tillsammans med pro-
jektet ”Klart jag ska vara hem-
ma!” tagit fram skriften Föräl-
dramanualen.  Ett tungt argu-
ment för att manualen 
behövs är att de företag 
och organisationer som 
vill vara framgångsrika 
är de som kan attrahera 
den bästa arbetskraften.  

”Då duger det inte att 
rata småbarnsmammor 
och pappor.” Det skriver 
TCOs samhällspolitiske 
chef  Roger Mörtvik i 
inledningen till Föräldra-
manualen. 

– Föräldramanualen är 
riktad till främst chefer 
och HR-ansvariga, men också 

till föräldrale-
diga, säger 

TCOs 
ordfö-

rande Eva 
Nord-
mark. Det 
handlar 
om allt 
från hur 

man som 
chef bemöter nyheten om att 
någon väntar barn till önskan 
om föräldraledighet och åter-
gången till arbetslivet. Med 

Föräldramanualen vill TCO 
bidra till ett mer för-

äldravänligt arbetsliv.
I manualen ges 

många tips direkt 
riktat till chefer:

PBerätta för 
alla nyanställda 

om företagets 
inställning till 

föräldraska-
pet.

P Upp-
muntra gär-
na anställda 

att ta ut föräldradagar och att 
du gärna vill planera tiden runt 
föräldraledigheten tillsammans 
med honom/henne.

P Förklara att du uppskattar 
att få information om blivande 
föräldraledighet så fort som 
möjligt så att det blir enklare 
att planera.

P Informera också om hur 
ni underlättar för de anställda 
när de är hemma för vård av 
sjukt barn och att du förstår att 
förskolan är lika med snoriga 
näsor och vabbande.

P Boka in ett möte med den 
anställde ett par månader innan 
han/hon planerat att komma 
tillbaka och planera också för 
överlämningsperiod där vikari-
en (om ni har en sådan) går pa-
rallellt, kanske också på deltid.

Föräldramanualen finns att 
hämta hem på www.tco.se J

susanne blick

inkorgen

TCO tipsar chefer för 
barnvänligt arbetsliv

Med	föräldramanualen	vill	TCO	bidra	till	ett	mer	familje-
vänligt	arbetsliv.	Tipsen	i	rapporten	riktar	sig	direkt	till	
chefer	för	att	de	ska	kunna	attrahera	och	behålla	småbarns-
föräldrar	på	jobbet.

FÖRÄLDRAMANUALEN
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Pressad  
ekonomi leder 
till lagbrott
Var femte socialchef 
tvingas bryta mot lagen 
för att klara ekonomin. 
Det visar Visions årliga 
socialchefsundersökning. 
Årets rapport heter Guldkan-
ten får andra stå för och byg-
ger på 130 enkätsvar.

Fram träder bilden av en 
yrkesgrupp hårt pressad mel-
lan lagstiftning och ekonomi. 
Var femte socialchef uppger 
att de inte kan följa inten-
tionerna i de lagar som styr 
det sociala arbetet, vilket är 
ungefär samma siffra som för 
ett år sedan.
Mest anmärkningsvärt är 
dock att nästan var tredje 
socialchef inte kan leva upp 
till LSS, Lagen om stöd och 
service till vissa funktions-
hindrade, som är en konkret 
lag med tydliga rättigheter 
för den som tillhör person-
kretsen. Det handlar inte om 
att de funktionshindrade inte 
får det stöd de har rätt till, 
utan om att besluten förhalas 
och insatserna tunnas ut.

niklas linDsTeDT

Delegation  
ska främja  
jämställdhet
Regeringen har beslutat att till-
sätta en delegation för jämställd-
het i arbetslivet. Tanken är att 
delegationen ska utreda mäns och 
kvinnors olika villkor och lämna 
förslag på åtgärder för att öka 
jämställdheten och minska till lö-
negapet mellan könen. 

Vision har under flera år krävt 
en  jämställdhetskommission 
för att minska de strukturella 
löneskillnaderna mellan kvinnor 
och män och Visions ordförande 
Annika Strandhäll välkomnar re-
geringens initiativ. 

– Med delegationen för ett jäm-
ställt arbetsliv ser vi en möjlighet 
att skapa viktiga arenor för så-
dana samtal mellan parterna, 
säger hon. 

Mikael Sjöberg, general-
direktör på Arbetsmiljö-
verket, har utsetts 
till ordförande 
för delegatio-
nen. 

CoLoURBox
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offentligt & privat
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Mer privat verksamhet skapar en bredare arbetsmarknad 
för enhetscheferna i omsorgen. Och i takt med att allt fler 
kommuner inför kundval kan det bli större likheter mellan 
att vara kommunal eller privatanställd chef.  
TExT	MårTeN	kIerkgaard			foTo	davId	MagNUssON	(sId	9)	OCH	jOakIM	serraNder	(sId	10)

–	deN	sTörsTa	skIllNadeN har varit 
en större frihet som chef. Visst finns det en 
styrelse och en ledning som fattar besluten 
men jag har ett stort mandat att påverka 
min verksamhet, säger Camilla Jonsson, 
verksamhetschef för HSB Omsorgs hem-
tjänst Haninge och Huddinge söder om 
Stockholm.

– Om jag vill göra en förändring till ex-
empel när det gäller systemet för personal-
planering så tittar jag i min budget. Och har 
jag råd så får jag okej från min chef. I kom-
munen skulle allt malas några varv. Och 
ibland skulle det ända upp till nämnden.

det	har	gått	sex år sedan Camilla Jonsson 
slutade som chef för ett hemtjänstdistrikt 
och ett äldreboende  i Västerås. Det som 
drev henne var framför allt nyfikenhet. På 
den tiden hade Västerås nästan inga privata 
aktörer i äldreomsorgen. Men i Stock-
holm fanns det: HSB Omsorg hade tagit 
över driften av ett stort äldreboende vid 

Hornstull på Söder i Stockholm och sökte 
en chef.

– Jag visste nästan ingenting om privat 
omsorg. Men jag kollade hemsidor, och att 
HSB var kooperativt och inte vinstdrivande 
tilltalade mig, säger hon.

HSB Omsorg var också relativt litet på 
den tiden. Och Camilla Jonsson fick snabbt 
erfara att de mallar och rutiner hon tagit 
för givna saknades. Här fanns inga färdiga 
handlingsplaner. Och budgeten – som hon 
i kommunen gjort tillsammans med en 
ekonom – fick hon nu göra själv. Det blev 
många frågor till kollegerna. 

– För mig var det nytt och ovant, men 
samtidigt kul att vara med och bygga upp 
allt. Och nu finns alla rutiner, handlingspla-
ner och dokumentation på plats.

Hsb	Omsorg	har	växt sedan dess. När fö-
retaget 2009 vann upphandlingen i Stock-
holm av att ge hemtjänst till alla invånare 
som inte själva valt utförare gjordes en 

chefsrockad. Camilla Jonsson och en kol-
lega fick ansvaret.

– Det växte enormt fort. Vi kunde få 3-4 
nya kunder per dag. Det var vi inte rustade 
för  och det blev inte alltid bra. Man hin-
ner inte rekrytera och man hinner inte 
göra hembesök. Det var frustrerande och 
jättejobbigt, men samtidigt lärorikt, säger 
Camilla Jonsson.

På vilket sätt?
– Det läggs väldigt stort ansvar på verk-

samhetscheferna. Det finns ett stöd, men 
man får driva saker och hitta lösningar på 
problem själv. Jag har vuxit som chef och 
känner mig trygg och säker i det jag gör.

Som till exempel?
– Det kan vara allt ifrån hur man han-

terar en medarbetare som har alkoholpro-
blem till all annan problemlösning som är 
kopplat till ledarskapet. 

Sedan april i år är Camilla Jonsson chef 

fråN offentlig till  
privat Och tvärtom
Bättre möjlighet att påverka och att göra förändringar i 
den  egna verksamheten. Camilla Jonsson tycker att hon 
har fått större handlingsutrymme sedan hon började i ett 
privat omsorgsföretag.

har vi en nöjd 
kund kanske grannen 
också väljer oss.  

8
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fråN offentlig till  
privat Och tvärtom

andel	omsorgsinsatser	i	privat	regi
P	Hemtjänst	för	äldre:	2000: 7 procent. 2010: 19 procent
P	äldreboenden:	2000: 12 procent. 2010: 19 procent
P	Hemtjänst	för	yngre	med	funktionshinder:	2000: 6 procent. 
2010: 23 procent
P	boenden	för	personer	med	funktionshinder:	2000: 23 procent.  
2010: 28 procent
P	Personlig	assistans:	2000:	34 procent. 2010: 55 procent

källa:	SNS-rapporten ”Konkurrensens konsekvenser” 

U Mer privat omsorg

offentligt & privat

för HSB Omsorgs hemtjänst Haninge och 
Huddinge. Ett 40-tal anställda utför hem-
tjänst till cirka 200 äldre. Och eftersom det 
är LOV som gäller kan de byta utförare från 
en dag till en annan. I det avseendet är det 
nu ingen skillnad mellan den privata eller 
offentliga hemtjänsten. HSB Omsorg kon-
kurrerar både med den kommunala hem-
tjänsten och ett stort antal privata utförare. 

– Vi annonserar och gör direktutskick. 
Jag träffar pensionärsföreningar och seni-
orklubbar och vårdar samarbetet med bi-
ståndsenheten, geriatriken och kommunen 
som beställare överlag. Sedan har ryktet 
stor betydelse. Har vi en nöjd kund kanske 
grannen också väljer oss. Men om en kund 
med 150 hemtjänsttimmar försvinner bety-
der det en heltidstjänst mindre.

Det låter osä-
kert?

– Nej, det är 
inte så konstigt. 
Vi jobbar dag-
ligen med att 
parera beman-
ningen utifrån 
de sväng-
ningar som 
sker. För 
oss är det 
naturligt i 
och med att 
hemtjäns-
ten är kon-
kurrensut-
satt. J

9

Camilla	jonsson	gick	från	en	kommunal	
chefstjänst	till	privat	verksamhet.		

Hon	får	ta	ett	stort	ansvar	och	tycker		
att	hon	har	vuxit	som	chef.
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davId	lINdqvIsT	är	32 år och inne på 
sin fjärde chefstjänst. De två första var 

på privat drivna särskolor och 
hvb-hem. Bra jobb, men 

det handlade också om 
att de privata arbetsgi-
varna till skillnad från 
kommunala vågade an-
ställa en ung, nyutexa-
minerad och oerfaren 
person som chef.

– Jag hade tidigare 
sökt tjänster i kom-

muner, men min erfarenhet var att där 
byter cheferna bara jobb med varandra. Jag 
kom på någon enstaka intervju, inte längre, 
säger David Lindqvist.

Men för fyra år sedan lossnade det när 
Säter sökte en vikarierande enhetschef på 
socialförvaltningen. David Lindqvist fick 
bland annat ta hand om hela den kommu-
nala psykiatriska omsorgen.   

– Det var ett stort ansvar för mig som 
saknade erfarenhet från struktur och be-
slutsordning i en kommun. Men jag hade 
en bra chef som vågade ge mig förtroendet. 
Det är jag tacksam för.

Vikariatet förlängdes, men efter två år 
bar det av till Eskilstuna och nuvarande 
jobbet. Som chef för en del av kommunens 

autismverksamhet ansvarar han för en 
daglig verksamhet, två grupp- och två ser-
vicebostäder.

Nu har du varit chef för liknande verk-
samheter i både privata och offentliga 
organisationer. Vilka skillnader ser du?

– Främst att det  inom det privata hand-
lar om att uppfinna och skapa strukturer. I 
kommunen finns redan givna ramar för hur 
man arbetar. Det trivs jag med. Man får ett 
uppdrag och verkställer det.

Man brukar framhålla att beslutsvä-
garna är kortare i små privata företag. 
Vad är dina erfarenheter?

– Man kanske kan ta snabbare beslut, 
men frågan är om de blir bra. I kommunen 
känner man trygghet i att det håller på lång 

offentligt & privat

 daVid trivs Med 
givna ramar

Som ung var det svårt att få ett kommunalt chefsjobb. Men David Lindqvist 
fick till slut chansen och tog den. ”Jag vill ha struktur och givna ramar.  
Därför trivs jag bra”.

10

david	lindqvist	(t	v)	hade	lättare	att	få	sina	första	jobb	
i	privat	verksamhet,	men	i	dag	trivs	han	som	kommunal	
chef	för	eskilstunas	autismverksamhet.

i kommunen  
känner man trygghet 
i att det håller  
på lång sikt. 
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offentligt & privat

den	privata	omsorgen	fortsät-
ter	att	öka.	2003	var	cirka	11	
procent	av	alla	anställda	inom	
äldre-	och	handikappomsor-
gen	privatanställda,	2010	var	
andelen	19	procent.

Ökningen lär också fortsätta 
med tanke på att allt fler kom-
muner inför kundval. Det 
senaste året har ytterligare 14 
kommuner infört LOV, lagen 
om valfrihetssystem, som gör 
det möjligt för brukare att välja 
vem som ska utföra deras om-
sorg. 

Valfriheten gäller oftast  
hemtjänst, men många kommu-
ner har också valfrihet även för 
andra omsorgstjänster. Totalt 
har nu 94 kommuner infört 
LOV, och därtill har 69 kommu-
ner beslutat att de ska göra det. 

–det	finns	fler	anordnare av 
verksamheter och därmed fler 
arbetsgivare. På det viset kan 
man se det som en spännande 
utveckling och en mer spän-

nande arbetsmarknad för en-
hetschefer, säger Jonas Karls-
son, ansvarig för chefs- och 
ledarskapsfrågor på Vision.

det	finns	naturligtvis	skillnader 
mellan att vara privat- och of-
fentliganställd. Till exempel 
är privatanställdas rätt att 
kritisera arbetsgivaren mer be-

gränsad, de har till skillnad från 
offentliganställda ingen medde-
larfrihet. För de privata chefer-
na har också lönsamhetskravet 
alltid varit en faktor i jobbet.

– Mer privat omsorg ändrar 
kompetensprofilen för chefer-
na. En chef som jobbat kommu-
nalt har kanske tidigare fokuse-
rat mer på den vårdande delen i 
verksamheten. Går man in i det 
privata får man också ansvar 
för att få in en orderstock, säger 
Jonas Karlsson. 

eva	Olofsson,	personalchef	för 
Aleris Care med cirka 1200 
anställda inom äldreomsorgen, 
konstaterar att den privata 
omsorgen – även om den växer 
– ändå är liten i jämförelse med 
den kommunala. Men i de kom-

muner där man konkurrerar 
med privat omsorg kan chefer-
nas roll förändras. 

– I framtiden kommer nog 
kravet ändras så att man blir 
mer säljande, att man måste 
marknadsföra sig. Även om man 
får stöd för sådana aktiviteter 
måste chefen själv också ha en 
sådan framtoning, säger hon.

Både för den kommunala och 
den privatanställde enhetsche-
fen gäller det att behålla sina 
brukare/kunder. I den aspekten 
bli chefsjobben mer lika.

– Förhoppningsvis leder det 
till ett större fokus på kvaliteten 
eftersom det är det man kan 
konkurrera med, säger Jonas 
Karlsson.

Vilka fördelar kan det fin-
nas med att jobba kommunalt 
respektive privat?

– En stor kommunal arbets-
givare har de fördelar som följer 
med just en stor organisation: 
trygghet, stabilitet, back-up i 
HR-frågor med mera. Å andra 
sidan kan den lilla organisatio-
nen erbjuda flexibiliteten och 
möjlighet till snabbare beslut, 
säger han. J

antal	kommuner	som	fram	till	
september	2011	fattat	beslut	
om	lOv,	lagen	om	valfrihets-
system.	
P	Har	infört	lOv:	94 kom-
muner
P	Har	beslutat	att	införa	lOv:	
69 kommuner
P	Har	beslutat	att	inte	införa	
lOv:	29 kommuner

källa:	SKL

U Kundval

’’det finns fler anordnare  
av verksamheter och därmed  
fler arbetsgivare.    
Jonas Karlsson, Vision

sikt. Det är större skepp som 
ska svänga, men det blir bra i 
slutändan. 

Och utrymmet för nytän-
kande?

– Där har kommunerna blivit 
bättre. Om inte annat så har 
LOV inneburit att man måste 
tänka på ett nytt sätt. Det krävs 
mer entreprenörtänk och mer 
kreativitet. Ska man överleva 
måste man se framåt, annars 
blir vi uppätna av privata ak-
törer. Det har man definitivt 
förstått i Eskilstuna. 

Något exempel?
– Det handlar om arbetsme-

toder, evidensbaserad praktik, 
ledningssystem, rutiner och 
strukturer i arbetssätt. Också 
att man satsar på att utveckla 
ledarskapet och vill ha modiga 
och kreativa chefer.

Kan du vara kreativ och 
driva egna idéer i din verk-
samhet?

– Ja, där är det ingen skillnad 
mot att jobba privat. Ta till ex-
empel den dagliga verksamhe-
ten som jag är chef över. För ett 
år sedan bedrevs den i en liten 
blå buss. Nu har vi lokaler på 
1 500 kvadratmeter som ska fyl-
las med innehåll. Det har närt 
den kreativa sidan. 

– Vår verksamhet styrs av 
LSS, en rättighetslag som inne-
bär att vi är skyldiga att tillhan-
dahålla meningsfull sysselsätt-
ning. Det skapar utrymme och 
möjligheter, men det går alltid 
att välja en annan utförare än 
oss. Så ambitionsnivån är att 
vara bäst.

När det gäller själva rollen 
som chef och ledare ser inte 
David Lindqvist någon skillnad 
mellan att jobba privat eller 
offentligt. Då liksom nu  gillar 
han att vara ute i verksamheten 
så mycket som möjligt, träffa 
medarbetare och brukare. 

Vad har du blivit bättre på?
– Att våga delegera ansvar. 

Jag har också blivit bra på att 
våga ställa frågor till personal 
om hur de mår och har lärt mig 
inse att man som anställd också 
har ett liv utanför som påverkar 
jobbet. J

 trygghet	eller 
flexibilitet blir 
val för chefeN
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Med en tidsbegränsad anställ-
ning avses en anställning som 
gäller under en begränsad 
period till en på förhand be-
stämd tidpunkt. Finns ett kol-
lektivavtal på din arbetsplats, 
kompletterar eller helt ersätter 
det de regler som gäller i LAS, 
lagen om anställningsskydd. I 
kommuner och landsting tar 
Allmänna bestämmelser i HÖK-
avtalet över.

Den vanligaste tillfälliga 
anställningen är allmän	viss-
tidsanställning. Det innebär att 
ingen av de ordinarie medar-
betarna behöver vara borta. Du 
kan träffa en överenskommelse 
med en person om en allmän 
visstidsanställning av vilket skäl 
som helst. Du kan inte säga upp 
personen i förtid utan att skriva 
in en särskild uppsägningsklau-
sul i kontraktet och då krävs 
saklig grund precis som vid en 
tillsvidareanställning. En person 
som har allmän visstidsanställ-
ning i mer än två år under en 
femårsperiod får automatiskt en 
fast anställning.

Det kan finnas olika anled-
ningar till att använda allmän 
visstidsanställning. 

du	har	ett	projekt	på	gång.	Då 
väljer du hur lång tid du vill ha 
personen i verksamheten. När 

projektet avslutas 
upphör även an-
ställningen. Du 
måste skriva 
in en särskild 
uppsäg-
ningsklausul 
i kontraktet 
om du vill 
kunna säga 
upp perso-
nen i förtid 
och då 
krävs sak-
lig grund. 
Längden på 
projektet reg-
leras i ett sär-
skilt avtal mel-
lan arbetsgivaren 
och arbetstagaren. 

Mycket	att	göra?	Om 
du har en tillfällig arbets-
topp kan du ta in extra personal 
för en kortare period. Du kan 
inte säga upp personen i förtid 
utan att ha en uppsägningsklau-
sul i kontraktet och då krävs 
saklig grund. 
Du får bara använda personen 
en begränsad tid och högst i sex 
månader under en period om 
två år.

En annan vanlig tillfällig 
anställning är vikariat	för någon 
som är sjuk eller ledig. Vikaria-

tet är begränsat till den tiden 
som ordinarie anställd är borta. 

Blir vikariatet långt övergår 
det automatiskt i en tillsvidare-
anställning efter två år. Du kan 
inte säga upp personen i förtid 
utan uppsägningsklausul och då 
krävs saklig grund.

En person som har varit vi-
karie i mer än två år under en 
femårsperiod får automatiskt 
en fast anställning. Om en 
medarbetare har haft en eller 

flera viss tids anställ ningar på 
mer än tolv månader under tre 
år leder det till företrädesrätt 

till återanställning. 
Om en ny tjänst utly-
ses måste han eller 

hon bli tillfrågad 
först. Den här 

återanställ-
ningsrätten 
sträcker sig 
nio månader 
efter att 
personen 
har slutat.

Provanställ-
ning:
Du får pröva 
personen 

och se vad 
han eller hon 

går för innan 
det blir en fast 

anställning. I 
kommuner och 

landsting regleras 
provanställningar i 

HÖK–avtalet. 
Allmänna bestämmel-

ser säger att provanställ-
ning kan komma i fråga under 
sammanlagt högst 6 kalender-
månader om arbetsgivaren fin-
ner det nödvändigt på grund 
av särskilda omständigheter. 
Arbetstagare med provanställ-
ning anställs för viss tid. En 
provanställning i kommuner 
eller landsting kan inte avbrytas 
i förtid. 

Innan beslut fattas om prov-
anställning ska förhandling en-
ligt 11 § lagen om medbestäm-
mande i arbetslivet (MBL) ske. 

U Är det dags att anställa en vikarie eller en extra resurs?  
Vet du vad som gäller för tidsbegränsade anställningar?  
Som chef är det viktigt att ha koll på 
LaS och reglerna i kollektivavtalet.
TExT sUsaNNe	blICk			ILLUSTRATIoN NICkaN	jONassON

Var noga när du anställer
lagar & regler

lagen U Så säger LaS, lagen om anställningsskydd
P	sedan	den	1	juli	2007	gäller	
nya	regler	för	tidsbegränsade	an-
ställningar.

när anställda som under en fem-
årsperiod har varit anställd hos 

samma arbetsgivare i en allmän 
visstidsanställning i sammanlagt 
mer än två år eller som vikarie 
i sammanlagt mer än två år, 
övergår anställningen i en tillsvi-
dareanställning. enligt Lagen om 

anställningsskydd (Las) får avtal 
om tidsbegränsad anställning träf-
fas för allmän visstidsanställning, 
vikariat, säsongsarbete, och när 
arbetstagaren har fyllt 67 år. 

P Fackförbundet vision arbetar 
för att olika typer av visstids-
anställningar ska räknas ihop och 
på så sätt kvalificera arbetstaga-
ren för tillsvidareanställning efter 
två år. 



Hannons e
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tan att tveka böjer han sig 
ned, plockar upp ett päron 

från gräsmattan och tuggar 
i sig. Klädd i gult och grönt 
och med en yvig kalufs ly-
ser han upp annars rätt grå 

husfasader i Göteborgsför-
orten Backa. I vissa delar av stadsdelen har 
ett flertal skottlossningar skett under året 
och för några år sedan sattes bilar i brand. 
Diskussionerna gick höga om vem som bar 
skulden och krismötena avlöste varandra. 
Kent Turnefelt var då chef för stadsdelens 
fritids- och kulturförvaltning.

– Det var smärtsamt för att vi inte var när-
varande där problemen växte. Det mesta hän-
de i Backa Röd och Brunnsbo och där hade vi 
inte kvar någon verksamhet.

Han anser att det är ungdomars och deras 
föräldrars utanförskap som bär skulden till 
skadegörelsen.

– Om man inte kommer fram, inte blir 
hörd, inte blir lyssnad på så blir det sådana 
här konflikter.

kent	 Turnefelt	 fyllde	 65 år efter sommaren 
och när jobbet i Backa försvann under en 
omorganisation funderade han på att gå hem. 
Men han hade mer att ge och är nu kultur- 
och fritidschef i grannstadsdelen Lundby. 
Bland annat för att få till ett nytt  kulturhus.

– Det här blir jättebra. Jag har en fantastisk 
personal och jag känner mig verkligen sugen. 

Underställd stadsdirektören och sektors-
chefen för kultur, fritid och internservice är 

han områdeschef för biblioteket, kultursko-
lan och föreningslivet samt enhetschef för sju 
fritidsassistenter på två fritidsgårdar.

När han tänker tillbaka minns han det kol-
lektiva 1970-talet med starka kulturella visio-
ner, 80-talets minskade kulturella intresse 
och individualisering och hur delar av hans 
nätverk över staden försvann efter uppdel-
ningen i 21 stadsdelar 1989/90. 

Inom det mindre geografiska området 
försvagades kulturen samtidigt som nedskär-
ningarna tog fart.

Han har känt sig i underläge gentemot an-
dra förvaltningar i ekonomiska diskussioner 
eftersom kultur och fritid anses som förebyg-
gande verksamheter och inte är lagstadgade.

– Jag har kommit att tycka riktigt illa om 
orden förebyggande och icke lagstadgad. Det 
har känts som ett hån när de gång på gång 
använts som skäl för nedskärningar.

Under skadegörelsen för några år sedan 
blev han ofta kallad till krismöten i stadsde-
lens ledningsgrupp. Man ville ha hans syn på 
problemen, men han fick ändå kämpa för att 
göra sin röst hörd.

– Hela situationen blev till ett uppvaknan-
de för stadsdelen. Jag tycker att man ska se 

fritids- och kulturverksamhet som en möjlig-
het och en arbetsmetod och inom den ramen 
söka dialog med ungdomar.

Han växte upp i ett nedgånget och slitet 
Haga. Efter att som tioåring övervunnit dys-
lexin har litteratur och teater haft stor plats 
i hans liv. Vägen till kulturen var dock inte 
utstakad, men familjen hade TV tidigt vilket 
öppnade dörrar till teatern, och genom åren 
har han regisserat ett stort antal amatörföre-
ställningar.

sitt	första	jobb	fick han på en skola och han 
minns hur stolt han var över att kunna säga 
att han fått ett jobb.

– På den tiden handlade det inte så mycket 
om vad man gjorde utan just att man hade 
ett jobb.

Efter några år i bokhandel, där han mot 
slutet blev chef, gick han restaurangskola, sål-
de kondomer, gick tillbaka som chef på bok-
handeln, läste drama, teater och film i Lund, 
jobbade i skola och på häktet i Tidaholm och 
drev restaurang i Grekland innan han med sin 
utbildning till dramapedagog landande som 
fritidsassistent i Backa 1980.

Roligast i början i Backa var annars att köra 
ut med lekbussen och dess böcker, tyger och 
utställningskläder. 1990 blev han kulturkon-
sulent och sex år senare chef för kultur och 
fritid.

Kent Turnefelt ger ett livligt, eftertänk-
samt och jordnära intryck. Mitt i allvaret 
känns han också lite busig, lite som en bland-
ning av Hasse Alfredson och Anderssonskans 

efter femton år som kultur- och fritidschef i Göteborgs-
stadsdelen backa, var Kent turnefelt beredd att bli glad 
pensionär. i stället laddar han om på ett nytt chefsjobb. 
TExT	lars	sOOld			foTo	sOfIa	sabel

porträttet

fakta U kent	Turnefelt
Titel: Områdes- och enhetschef. arbets-
plats:	kultur & fritidsförvaltningen lundby 
stadsdelsförvaltning, Göteborg. lön:	41 000 
kronor/månad. ålder:	65 år. bor:	Prästgård, 
surte. fritid:	Trädgårdsarbete och litteratur.

växthuset 
får vänta
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Kalle. Enligt egen utsago kan han vara lite 
slarvig och tankspridd, men är mycket noga 
med att hålla budgetar.

som	 chef	 använder	 han erfarenheter av hur 
han själv blivit bemött av chefer.

– De bästa cheferna jag haft är de som haft 
ett förtroende för att jag kan göra ett bra jobb. 
Jag har alltid försökt förmedla det. 

Vardaglig feedback är något han försöker 
ge så mycket som möjligt, inte minst eftersom 
det bland hans verksamheter händer mycket, 
konserter, evenemang och annat, som är till-
fälliga aktiviteter.

Efter att ha bott i en lägenhet i Nordstan i 

Göteborg i 30 år flyttade han för fem år sedan 
till hus i Surte, ett par mil norr om staden. 

När	vi	svängt	av motorvägen visar han vägen 
genom en häcköppning in till en stor gräsplan 
med en lång grusgång som leder fram till en 
pampig gulfärgad prästgård som han delar 
med en vän.

Ytorna inomhus är stora, köket gammal-
dags, porslinet han dukar fram likaså. Här 
hämtar han kraft. Särskilt i trädgården som 
har blivit hans nya fritidsintresse. Det har 
faktiskt, i alla fall för stunden, konkurrerat ut 
hans älskade teater.

– Tänk att på morgonen, när man är ledig, 
bara gå ut och sätta sig. Det är helt otroligt. Jag 

e

porträttet

   de bästa cheferna jag haft är de som haft 
ett förtroende för att jag kan göra ett bra 
jobb. Jag har alltid försökt förmedla det. 

Trädgårdsarbete	har	blivit	kul-
tur-	och	fritids	chef	kent	Turne-
felts	stora	fritidsintresse	sedan	
han	flyttade	till	en	prästgård	i	
surte	utanför	göteborg.
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porträttet

hade inte ens balkong i min lägenhet.
När arbetsdagarna går mot sitt slut brukar 

hans tankar gå till ungdomar och personal på 
fritidsgårdarna och andra ställen, och några 
extra tankar går till ungdomar som lever i nå-
gon form av utanförskap.

– Ungdomarna måste få se resultat. Att det 
händer något som känns positivt för dem, som 
att lyftas in i ett nytt sammanhang.

Samhällets ombud måste, säger han, ta 
barn och ungdomar på allvar och visa dem 
full respekt, anstränga sig för att ta reda på 

vad ungdomarna saknar. Är det arbete? Stöd 
i skolarbetet? 

– Prata med dem och med personalen som 
jobbar nära dem.  Ge personalen uppmuntran 
och resurser så att de orkar fortsätta. Vi får 
inte släppa taget. J

P...trädgårdsarbete:
”Trädgårdsarbete ger väldigt tydliga resultat. både på gott och ont. och 
så är jag ute mycket, vilket jag inte varit under i stort sett hela mitt liv.”
P...primadonnor:
”de är för mig de modiga personer, där jag arbetat oftast kvinnor, som 
tar plats, kommer med nya idéer och visar andra vägen. det är inte all-

tid så lätta att leda, men jag beundrar dem för deras driv och energi.” 
P...mediernas	rapportering	om	backa:
”bränderna började i backa, men mediernas bild har varit onyanserad. 
det visade sig att det inte var värst där. men pressen använde backa. 
om det var för att vi började på b vet jag inte, men de har också varit 
riktigt dåliga på att berätta om det som ungdomar gjort bra.”

U Kent Turnefelt om…
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gör det själv

Alla har vi varit med om det nå-
gon gång. Känt oss tillplattade, 
förminskade, av en annan män-
niska. Andra gånger är det vi själ-
va som får andra att tystna och se 
tillintetgjorda ut, kanske utan att 
vi ens förstår varför. 

– Alla är härskare i något av-
seende och i någon relation. Men 
en del människor är det mer än 
andra och det finns ett oändligt 
antal tekniker, säger Ylva Elvin-
Nowak, doktor i psykologi och 
KBT-terapeut.

Hon	blir,	tillsammans	med psyko-
logkollegan och coachen Heléne 
Thomsson, ofta anlitad som kon-
sult till arbetsgrupper som behö-
ver utvecklingsstöd, och stöter då 
ofta på olika former av härskar-
teknik. De två har också skrivit 
boken Elva nyanser av tystnad, 
där de tar upp olika former av 
härskarteknik samt hur man kan 
förebygga och bemöta dem. Bo-
kens utgångspunkt är att härs-
karteknik bygger på en relation 
och alltså kräver en mottagare. 

– Varje människa har ansvar 
för sig själv och sina valmöjlighe-
ter. Man kan alltid göra lite annor-
lunda, förändra åtminstone något, 
säger Ylva Elvin-Nowak och po-
ängterar att detta gäller vuxna 
människor. Av utsatta barn kan 
man aldrig kräva sådant ansvar.

 – Sedan är det förstås så att vi 
har olika saker i bagaget som kan 
göra att vi är extra mottagliga för 
vissa härskartekniker. Men det 
gäller att inte göra sig själv till 
offer, att inte låta sig härskas över. 

Istället bör man dels öva sig på 
att förstå sina egna sätt att tolka 
vad som händer: kan det vara så 
att jag överreagerar, beror min 
reaktion på erfarenhet av andra 
situationer? Dessutom bör man 
fundera på hur man kan motverka 
att det händer igen.

Härskarteknik handlar alltid 
om att tysta andra människor. 
Genom att vända blicken mot 
fönstret eller börja bläddra i sina 
papper då en annan människa 
pratar. Genom att ge beröm, men 

på ett överlägset sätt. Eller genom 
att ta upp det som någon annan 
just sagt som om det vore en egen 
idé. Och så vidare. 

det	 var	 den	 norska socialpsyko-
logen Berit Ås som myntade be-
greppet för 35 år sedan, då utifrån 
ett genusperspektiv (härskartek-
niken användes av män gentemot 
kvinnor).

– De fem härskartekniker som 
hon identifierade då är nog gan-
ska uppenbara för de flesta idag, 
säger Ylva Elvin-Nowak. Om man 
använder dem så tydligt som hon 
beskrev dem blir man nog snabbt 
avslöjad. Men det finns så många 
fler, och mer subtila sätt att utöva 
makt mot andra. Och de används 
av både kvinnor och män och mot 
både kvinnor och män.

I sin bok beskriver hon och 
Heléne Thomsson bland andra 
kompetensavklädaren som ifrå-
gasätter någon annans kunskap 
inför publik, den trevliga härska-
ren som framstår som snäll men å 
andra sidan alltid står oemotsagd 
och jämt får som han/hon vill 
samt den goda människan som all-
tid gör sitt bästa och därmed blir 
omöjlig att klandra. 

– Den typen finns ofta hos idé-
burna organisationer, men också 
bland dem som jobbar i yrken som 
går ut på att hjälpa andra. En så-
dan person ser ofta självständiga 
medarbetare som hot. 

Alla i en grupp har ansvar för 
att undvika att härskarteknik får 
fäste.

– Man är medspelare om man 
låter andra använda härskartek-
niker. 

Men som chef har man na-
turligtvis ett extra stort ansvar 
för att identifiera, förebygga och 

UHärskarteknik finns överallt och i alla 
möjliga former. Men ingen härskarteknik 
fungerar utan mottagare och det finns me-
toder att hantera den – och att upptäcka 
den hos sig själv. 
TExT INgela	HOfsTeN			ILLUSTRATIoN NICkaN	jONassON

motverka härskarbeteende bland 
sina medarbetare. 

– Min erfarenhet är tyvärr att 
många chefer är urdåliga på att 
se och ta ansvar när 
det gäller rela-
tioner på ar-
betsplatsen. 
De är ex-
tremt obe-
hagsfobiska 
och undvi-
ker därför i 
det längsta att 
ta tag i sådana 
här beteenden, utan 
låter det istället gå så 
långt att de måste 
ta in en extern 
konsult. 

Helt	fel,	tyck-
er	Ylva Elvin-
Nowak, som 
anser att 
det ingår i 
chefsrol-
len att vara 
tydlig med var 
gränserna går och 
vilka beteenden som inte är 
acceptabla, även om man 
riskerar sura miner. Men ofta 
räcker det inte med det. Som 
chef har man också ansvar för 
att faktiskt ändra oönskade be-
teenden hos medarbetare. 

– Det är en av de största utma-
ningarna för människor i chefs-
position att lära sig bra strukturer 
för detta. Det handlar om att ge 
tydlig feedback. Vi kallar det att 
”beteendemodifiera”, det vill säga 
förstärka bra beteenden och för-
svaga dåliga. 

– Till exempel kan man beskri-
va en situation man upplevt och 
utifrån jag-perspektiv förklara 

’’Många chefer är urdåliga 
på att se och ta ansvar när 
det gäller relationer på 
arbetsplatsen.     
Ylva Elvin-Nowak

Lär dig motverka härskarteknik 
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4
vanliga härskartekniker 

– och metoder att  
motverka dem:

1 	Osynliggörande. varje 
gång en av dina medar-

betare får ordet börjar andra 
viska, se ut genom fönstret och 
bläddra i sina papper.

Motverkas	genom att tydligt 
fokusera på den som talar, 
ställa följdfrågor och markera 
intresse med röst och kropp.  
i vissa fall kan det behövas att 
chefen tydligt markerar för 
gruppen (alternativt frågar 
gruppdeltagarna hur de vill ha 
det) att man förväntar sig al-
las uppmärksamhet under hela 
mötet. 

2 	kompetensavklädning. 
du håller ett föredrag och 

blir gång på gång 
ifrågasatt 

av en 
per-

son i 
pu-
bli-
ken. 

 
Motverkas	genom 

att ta över initiativet. 
dra ner tempot, 

andas lugnt, tala 
långsamt och ge 
utrymme för pau-

ser. se på den som 
försökt sätta dit dig. 

ett annat sätt 
är att bekräfta 

ifrågasättaren: 
”hur menar du då?”.

3 	kompetenskrig. Två per-
soner visar öppet att de 

båda strävar efter en position 
som kräver viss kompetens. 

Motverkas	genom att samtliga 
medarbetare ombeds fylla i en 
kompetensmall där såväl for-
mell kompetens som personlig 
bedömning av starka sidor finns 
med. 

4 	vi-strategi. en människa 
gör sig till talesman för 

en hel grupp: ”vi är inte intres-
serade av det där”. 

Motverkas	genom att fråga 
hela gruppen om de håller med. 

hur man 
upplevde 

den. 
Man 
mås-

te själv ha varit med, aldrig utgå 
från rykten. Och man ska abso-
lut inte börja med att säga något 
positivt!  Det hörs direkt att man 
tänker komma med kritik sedan 
och då sätter personen genast 
upp ett pansar. Däremot ska ut-
gångspunkten vara välvilja.

Man ska också vara medveten 
om att de allra flesta ”härskare” 
inte är medvetna om att de an-
vänder härskarteknik.

– Ofta handlar det om tekni-
ker som personen använt sedan 
barnsben. 

I bästa fall inser personen 
hur beteendet kan uppfattas och 
kommer själv med förslag på be-
teendeförändringar, men hand-
ledning kan också behövas. 

Härskarbeteenden	kan	också	mot-
verkas och förebyggas genom att 
man som chef är extra vaksam 
i vissa situationer, till exempel 
vid möten. Får alla komma till 
tals och lyssnar de andra? Har 
någon tendens att avbryta andra 
gång på gång? Finns det personer 
som ”tar över” andras idéer och 
gör dem till sina? Spelar någon på 
sin kvinnlighet/manlighet så att 
andra tystnar? Har jag några som 
ständigt tävlar i fråga om kompe-
tens? Och så vidare. 

Det gäller förstås 
också att försöka ha koll på sina 
egna tendenser till härskande. 
Hur beter jag mig själv när mina 
medarbetare kommer med för-
slag? Finns det risk att min vän-
liga klapp på axeln uppfattas som 
en klapp på huvudet? Låter jag 
alla yttra sig på möten? Låter jag 
de blyga prata med mig i enrum 
istället? 

Genom att studera härskar-
teknikfenomenet har Ylva Elvin-
Nowak själv blivit betydligt mer 
uppmärksam på sådant beteende, 
både hos andra och hos sig själv.

– Jag har lätt att kompetens-
konkurrera. Men numera har jag 
mycket lättare att se det och för-
söker undvika det. J

Lär dig motverka härskarteknik 
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Mats Och NiNa klev av  
för att leva sin dröm
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karriärbyte

Mats Och NiNa klev av  
för att leva sin dröm
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et är en strålande, solig ok-
toberdag. Äpplena hänger 
tunga på träden i trädgår-
den som sprakar av höst-

färger.
Gruset knarrar när Mats 

Ljung, utbildad målare och brandman och 
före detta chef inom räddningstjänsten på 
Södertörn i Stockholm, kommer gående.

Leendet är varmt. Belåtet. Ögonen glada.

Här	 finns	 boningshuset,	 en före detta tele-
grafstation, gästhus med bastu och en bit 
bort den förut förfallna ladan, som på sin tid 
även tjänade som slaktarbod. Den står i dag 
tipptopprustad och rymmer fem stora ut-
hyrningsrum, samt TV- och sitthörna med 
tillhörande kök och frukostmatsal i botten-
våningen. 

Samtliga rum har sin egen uteplats med 
utsikt mot en stor trädgård och grönområden. 
Tanken är att på sikt bygga ut för att få ännu 
fler uthyrningsrum.

Stranden når man till fots på fem minuter.
Förr bökade djuren i ladan, men det var 

då. Nu tar Mats på sig förklädet och donar 

i köket, oftast för ställets gäster men denna 
dag för oss. Från taket hörs hantverkare spika 
och hojta.

Hans	 fru	 Nina,	 som är den som inrett rum-
men, har bakat äppelkaka och snart sitter vi 
alla runt ett av frukostborden intill de höga 

fönstren mot trädgården. Inredningen är en-
kel, ljus, smakfull och doftar nytt.

Den första juni i år slog de upp portarna 
till ”Ljungs fem rum” och sedan dess har det 
varit fullbelagt.

– Det har gått mycket bättre än förväntat, 
säger Mats. 

Mats ljung hoppade av en chefskarriär inom räddningstjäns-
ten på södertörn, flyttade till Gotland och blev ”hotelldirektör” 
för ett eget bed & breakfast, som han driver tillsammans med 
sin fru Nina ljung.
– Nu har vi tid för varandra och kan göra allt vi vill och längtat 
efter, säger de med en mun och blickar ut över den stora träd-
gården inte långt från östersjöns vatten.
TExT	gUNNel	åHlaNder			foTo	sUsaNNe	krONHOlM

e

Här	i	ladan	ligger	”ljungs	fem	rum”	
som	drivs	av	Mats	och	Nina	ljung	i	

västergarn	på	gotland.



Han är en lågmäld, vänlig man, ingen som 
förhäver sig eller har behov av många eller 
stora ord.

allt	började	med	att paret Ljung hyrde som-
marhus i Vänge mitt på Gotland tillsammans 
med goda vänner och alla barnen. En kväll 
satt de vuxna och spånade kring möjligheten 
att inte enbart hyra utan köpa ett gemensamt 
sommarhus på ön.

Dagen därpå åkte kvinnorna i familjerna 
iväg och tittade på ett intressant objekt på 
Ljugarn. Det dröjde inte länge förrän de båda 
familjerna var ägare till ett vinterbonat hus 
på ön.

Resorna mellan Södertälje och Gotland 
blev nu allt fler och ofta när det var dags att 
åka hem till fastlandet igen infann sig en läng-
tan och en känsla av att det skulle vara härligt 
att kunna stanna kvar. 

För gott!

– Ska vi inte göra något nytt i livet? sa Nina 
till Mats. Ska vi verkligen sitta här i samma, 
gamla soffa tills vi dör?

båda	hade	de	bra chefsjobb, han var styrkele-
dare inom räddningstjänsten med 25 mannar 
under sig och hon var chef på ett stort bygg-
företag. Barnen var stora, endast ett bodde 
kvar hemma.

Under en golfresa till Skottland bodde de 
på ett Bed & Breakfast. De tror att det var där 
och då som tanken på ett eget ställe föddes. 

Funderingarna och samtalen blev många.
De hade sett att det gick att kombinera 

driften av ett B & B med annat arbete, åt-

minstone inledningsvis. Det skulle innebära 
en trygghet.

Men de hade ju bra jobb, bra inkomster, ett 
etablerat liv med släkt, arbetskamrater och 
vänner i Södertälje och barn och barnbarn på 
nära håll. De var inte längre purunga.

Skulle de verkligen bryta upp från allt det?
Mats var tveksam.
– Han är alltid mer eftertänksam än jag, 

men brukar komma till skott vad det lider, 
säger Nina och skrattar.

Vad skulle de jobba med vid sidan av? Köra 
budbil? Skulle Mats börja ta uppdrag som må-
lare igen? 

De var öppna för allt.
För tänk så mycket mer de skulle kunna 

vara tillsammans, hur mycket mer golf de 
skulle kunna spela, hur de skulle kunna ut-
veckla dittills försummade intressen som Ni-
nas längtan efter att göra sina egna smycken 
och annat konsthantverk.
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Vi lever mycket friare liv i dag och kan 
vara mycket mer tillsammans. 

fakta U Mats	och	Nina	ljung
Namn:	Mats ljung. ålder:	56. yrke:	Tidigare 
brandförman och styrkeledare på södertörn; 
Huddinge, botkyrka och södertälje. i dag 
brandinspektör i Visby.
Namn:	nina ljung. ålder:	49. yrke:	
Personal chef på socialförvaltningen i Visby.

Tillsammans driver de ”ljungs fem rum”, 
ett bed & breakfast-ställe på Västergarn på 
Gotland.

Mats	och	Nina	fick	nya	jobb	på	gotland,	han	som	brandinspektör	och	hon	som	personalchef.	På	sikt	är	tanken	att	de	ska	kunna	leva	på	b&b-stället.



karriärbyte

– Vi diskuterade mycket, säger Mats. Visst 
var det ett tufft beslut att bestämma sig för att 
säga upp sig, men jag kände att det vi skulle 
få här på Gotland övervägde det vi hade. Jag 
var trött på storstad, trafik och motorvägar. 
Inget av det lockade. Här på ön skulle vi leva 
nära naturen, i ett helt annat tempo, kunna 
ägna oss åt ett gemensamt projekt, arbeta med 
händerna och vara mer tillsammans.

– Nej, någon stor vånda hade jag aldrig och 
tankar kring vem jag skulle vara utan att vara 
chef hade jag inte heller. För mig har det ald-
rig varit någon grej att jag haft ett chefsjobb. 

– Både Nina och jag kunde dessutom – tack 
vare flexibla arbetstider – tillbringa nästan 
varannan helg här på ön i vårt sommarhus, 
innan vi till slut bestämde oss.

I	september	för	fem år sedan gick flyttlasset.
Bostadsmarknaden på Gotland såg annor-

lunda ut än den i Södertälje och de gjorde 
en god förtjänst på sin försäljning av villan. 

På Gotland hade de hittat en fastighet 
med mark, en före detta bondgård, 2,3 mil 
söder om Visby. I dag är allting renoverat.

Till sin stora förvåning fick båda nya jobb 
när de flyttade till Gotland. 

Nina, som pendlade mellan fastlandet och 
ön till en början, fick en heltidstjänst som 
personalchef på socialförvaltningen och 
Mats, som tog tjänstledigt från sitt jobb till 
en början, fick arbete som brandinspektör 
i Visby. 

– Det hade vi aldrig räknat med, säger 
han. Men när man stänger en dörr öppnar 
sig ofta en annan.

På sikt är målet att de ska kunna leva på 
sitt B & B-ställe och även expandera. 

Nina är en aldrig sinande idéspruta och 
planerar för bland annat konferens- men 
också gourmet- och golfresor, som ska in-
kludera såväl goda middagar som boende på 
deras ställe.

Mats är just nu den som kan lägga ner 
mest tid i det egna företaget, eftersom hans 

jobb är flexibelt och endast på halvtid under 
turistsäsongen. 

Båda är minst sagt nöjda med sina nya liv.
– Vi lever mycket friare liv i dag och kan 

vara mycket mer tillsammans. Det trivs vi 
med, säger Nina. Hade vi blivit kvar i Sö-
dertälje hade jag säkert jobbat mycket mera 
och satsat på karriären. Då hade jag också 
pendlat till Stockholm varje dag, något som 
tagit mycket av min tid.

Mats säger att han gillar att ”lulla runt” i 
köket och fixa och dona för gästerna, som 
han gärna småpratar med.

– Det ger mig massor av energi! Kontak-
ten med alla gästerna är fantastisk, det är 
kul och enkelt att göra dem glada. Och Nina 
och jag har något eget som vi sköter tillsam-
mans. J

Visst var det ett tufft beslut att bestämma 
sig för att säga upp sig, men jag kände att  
det vi skulle få här på Gotland övervägde  
det vi hade.

Mats	jobb	är	mest	flexibelt,	så	han	kan	lägga	ner	mer	tid	i	företaget.	Han	gillar	att	”lulla	runt”	och	fixa	och	dona	för	gästerna,	säger	han.
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utvecklingssamtal

”lägg	det	i	en	låda, som ett spel, 
så blir det enklare att förklara 
vad det handlar om”. Det rådet 
fick Gita Bolt under en mid-
dag när hon berättade om sin 
affärsidé om hur ett utveck-
lingssamtal borde gå till. Sagt 
och gjort. Gita Bolt och hennes 
kompanjon startade ett bolag 
och började utveckla modellen 
som går ut på att prata om vär-
deringar med hjälp av så kall-
lade värderingskort. 

Gita Bolt är 
tandläkaren 
som blev för-
säljare och som 
småningom 
utbildade sig 
till coach och 
mental tränare. 

Själv påstår hon att hon aldrig 
haft ett bra utvecklingssamtal i 
hela sitt liv. Hennes kompanjon 
däremot är en framgångsrik 
chef som har prövat många 
olika metoder. Tillsammans har 
de skapat Yesbox.

lådan	har	en	nyckelroll. I den 
finns kort och spelregler där 
det står exakt hur samtalen ska 
gå till. Din medarbetare får ett 
antal kort och ombeds välja ut 
sju kort som representerar det 
som är viktigast i arbetet. På 
korten kan det till exempel stå, 
att trivas och har roligt, att kun-
na påverka min lön, att ha ett 
självständigt jobb, och så vidare. 
Korten ska sedan prioriteras i 
fallande ordning. 

– Samtalet förs kring korten 
och det är medarbetaren som 
gör jobbet. Du som är chef är 
samtalsledare. Tanken är att det 
ska vara så enkelt som möjligt 
för dig, förklarar Gita Bolt. 

Samtalet fortsätter med en 
diskussion kring innebörden av 
det valda kortet och hur medar-
betaren upplever sin situation i 
dag. Medarbetaren får gradera 
var han/hon befinner sig i dag 
på en skala mellan 1 och 7. 

– Det naturliga blir sedan att 
samtalet handlar om vad som 
behöver hända för att en fyra 
till exempel ska bli en sjua. Det 
är medarbetaren själv som ska 
komma med svaret på vad som 
ska hända för att han/hon ska 
bli nöjd med sin arbetssituation. 
Ofta handlar det inte om så sto-
ra eller dyra saker, konstaterar 
Gita Bolt.

dokumentationen	samlas	i	ett 
webbverktyg där medarbetarna 
fyller i resultatet av samtalet 
och förslag till förändringar. 
Där samlas varje medarbetares 
anteckningar och webbverk-
tyget kan sedan användas som 
en medarbetarundersökning 
där man kan se hur hela avdel-
ningen mår. 

Varje samtal tar ungefär två 
timmar och man följer instruk-
tionerna. Lång tid för en chef 
som till exempel har 30 eller till 
och med 50 medarbetare?

– Ja, har man 50 medarbeta-
re då får man göra annorlunda, 

medger Gita Bolt. 
– Antingen kan man ha 

gruppsamtal eller så begränsar 
man sig till fem kort och en 
kortare handlingsplan. Men se 
till att ha i alla fall en timme till 
varje medarbetare. J

yesbox – eN MOdell  
för utvecklingssamtal

–	du	lär	känna	nya	sidor	hos	din	medarbetare	med	metodenspela kort med medarbetarna för att få igång 
ett meningsfullt samtal. det är det senaste re-
ceptet på hur ett utvecklingssamtal kan gå till.  
TExT	sUsaNNe	blICk			foTo	svaNTHe	HarsTröM

gita	bolt
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–	jag	har	jobbat	20	år	i	den	
privata	sektorn	och	har	
genomfört	många	utveck-
lingssamtal	med	standardi-
serade	frågor.	Man	hamnar	
lätt	i	det	att	det	blir	samma	
lika	varje	gång.	Till	slut	blir	
det	ointressant	för	både	av-
sändaren	och	mottagaren.	

Det säger Ola Carlson som 
är arbetsområdeschef på 
Samhall. Han deltar i ett 
pilotprojekt tillsammans med 
Mitthögskolan, som går ut på 
att testa Yesbox-konceptet 
vid utvecklingssamtal. Ola 
Carlson har utvecklingssam-
tal med 19 medarbetare.   

–Det svåra i ett utveck-
lingssamtal är att få igång ett 
intressant samtal där både 
chef och medarbetare är ak-
tiva och för samtalet framåt, 
konstaterar han. 

– De här värderingskorten 
visade sig vara ett stort 

hjälpmedel framför allt 
med medarbetare 

som inte pratar så 
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utvecklingssamtal

yesbox – eN MOdell  
för utvecklingssamtal

–	du	lär	känna	nya	sidor	hos	din	medarbetare	med	metoden
mycket. Nackdelen är väl att 
det tagit en väldig tid. Jag har 
nog lagt ned två arbetsveckor i 
snitt på utvecklingssamtalen. 

Hur lång tid ägnar du 
varje samtal?

– Minst en och en halv 
timme och de längsta samtalen 
kan ta tre timmar. Men den 
extra tid som går åt till samta-
len tjänar du in på steg två då 
medarbetaren själv skriver in 
resultatet i webbverktyget. 

Ola Carlsons medarbetare 
finns i Hudiksvall, Ljusdal och 
Sundsvall. När det är dags för 
utvecklingssamtal tar han med 
sig kortleken och hälsar på. 

–Jag sprider ut korten över 
bordet med texten upp. Första 
gången jag tog fram korten 
var det flera som trodde att vi 
skulle leka. 

Under tiden som medarbe-
taren väljer sina kort iakttar 
Ola Carlson processen och kan 
följa hur tankarna går. Själv 
har han förberett sig på reso-

nemangen kring korten 

och på att formulera mål efter 
samtalen. 

–  Jag jobbar efter en modell 
med treårsmål som ska vara 
specifika, mätbara, attraktiva, 
reella, tidssatta och applicer-
bara. 

Finns det några svag-
heter med metoden?

–Jag kan bli bätt-
re på uppföljningen. 
Vi har en modell 
med lönesamtal och 
målsamtal förutom 
utvecklingssamtalen 
och de fungerar som 
en sorts uppföljning. 
Men som sagt, det 
kan bli ännu 
bättre. 

Vilka är de vanligaste kor-
ten som rankas högst?

– Hos oss är det helt klart 
de kort som handlar om arbets-
kamrater och trivsel. Kortet 
som handlar om lön kommer 
nästan aldrig överst, konstigt 

nog. 
Anki Hallberg är per-

sonalledare och under-
ställd Ola Carlson. Hon 
har prövat chef- och 
medarbetarrollen. Hon 

har haft ett eget utveck-
lingssamtal med Ola 

Carlson och har hittills 
genomfört 20 samtal 

med sina under-
ställda som 

jobbar på 
”golvet” 
i olika 
verk-
samhe-
ter. 

– Det här blir lite mer lära-
känna-samtal än ett vanligt 
utvecklingssamtal. Du måste 
tänka efter ordentligt varför 
du väljer vissa kort. Som chef 
innebär det att du lär känna nya 
sidor hos dina medarbetare. 
Ola och jag pratade i tre tim-
mar. Sen fyllde jag själv i mitt 
resultat på datorn och det tog 
kanske 30 minuter. 

Tre timmar, det låter 
länge?

– Ja, nästa gång kan vi nog 
göra det på två timmar. Själv 
har jag har anpassat det till 
högst en timmes samtal med 
mina medarbetare. Då använ-
der vi sju kort. Jag skriver ned 
om något kommer upp som 
inte är bra och så tar vi det ef-
teråt. På så sätt slipper vi fastna 
under samtalet.

Några nackdelar?
– Det finns ett problem 

och det är när jag har samtal 
med medarbetare som inte 
har svenska som modersmål. 
Då blir det svårt att översätta 
korten så att vi är överens om 
vad de står för  eftersom det 
handlar om värderingar. Nästa 
gång vill jag ha en tolk med vid 
de samtalen. J

Läs mer
om	olika	modeller	för		
utvecklingssamtal	på:	
Pwww.vision.se
P www.amforasamtal.se/ 
utvecklingssamtal 
P www.dokumera.se/ 
utvecklingssamtal
P www.medarbetarsamtal.se
Pwww.chefenifokus.se

25Chefen i fokus nr 5 U november 2011



26 Chefen i fokus nr 5 U november 2011

Nej, det är nog inte kylan och 
höstmörkret i sig som får i gång 
virusen, snarare handlar det om 
att vi människor vistas närmare 
varandra, i förskolor och skolor, 
på bussar och arbetsplatser. 
Det säger Hans Boman, smitt-
skyddsläkare vid Landstinget 
Västernorrland. 

– Smittkällorna blir fler helt 
enkelt. Så ett sätt att minska 
risken att bli förkyld eller dra 
på sig influensa är förstås att i 
möjligaste mån undvika folk-
samlingar.

Men	det	är	ju lättare sagt än 
gjort. Alltså får man kanske i 
första hand förlita sig på knep 
nummer ett: att tvätta händerna 
ofta och gärna använda hand-
sprit. 

– Virus överförs ju dels ge-
nom luften, dels genom direkt-
kontakt. Och det är så lätt hänt 
att man först torkar sig om nä-
san och en stund senare hälsar 
på någon, det kan räcka för att 
överföra smitta. 

Eller tvärtom. Man tar emot 
en sedel i butiken eller håller i 
en ledstång och stoppar sedan 
en chokladbit i munnen och 
nästa dag börjar det klia i hal-
sen. Virus klarar sig nämligen i 
flera timmar utanför kroppen.

Stress och sömnbrist påver-

kar immunförsvaret negativt. 
Alltså är det en god idé att sova 
ordentligt och se till att alma-
nackan inte är sprängfylld om 
man vill undvika att få förkyl-
ningar och influensa. Liksom att 
motionera regelbundet, vilket 
stärker immunförsvaret. 

vad	man	äter	har också betydel-
se i den meningen att en väl 
sammansatt och vita-
minrik kost gör att 
kroppen får bättre 
motståndskraft 
mot infektioner. 
Däremot är 
Hans Boman 
skeptisk till ku-
rer som att äta 
vitlök, c-vitamin 
eller röd solhatt 
(echinacea) 

eller att spreja näsan med kok-
salt eller näsolja i förebyggande 
syfte.

– Det är inte farligt att för-
söka, men än så länge finns det 
inga vetenskapliga bevis för att 
något av det har effekt på im-
munförsvaret. Däremot fung-
erar näsdroppar bra om man är 
väldigt täppt i näsan. 

Men	om	man	nu ändå 
känner hur det bör-

jat klia i halsen el-
ler rinna ur näsan, 
finns det då några 
sätt att stoppa 
en annalkande 
förkylning? Nja, 
om man känner 
den på ett rik-

tigt tidigt stadium 
kan en lång natts 

sömn var välgörande och i bästa 
fall göra att förkylningen blir 
lindrigare, enligt Hans Boman.

– Men har den väl brutit ut är 
det nog bara att ta det lugnt och 
ta näsdroppar och febernedsät-
tande vid behov. 

att	lindra	symtomen	med glass 
vid halsont och dryck vid feber 
är inte heller fel. 

– Och man ska inte gå och 
jobba, för då tar det längre tid 
att bli av med förkylningen. 
Dessutom kan man ju smitta 
andra.

I samma anda ska man vara 
noga med att inte peta sig i nä-
san eller nysa och hosta rakt ut 
eller i handen. 

Som chef bör man föregå 
med gott exempel och stanna 
hemma från jobbet om man är 
sjuk, och på andra sätt visa sina 
medarbetare att det inte bara är 
okej utan till och med önskvärt 
att också de sjukskriver sig.

– Sedan tycker jag gott att 
man kan se till att det finns 
flaskor med handsprit lite här 
och var på arbetsplatsen, säger 
Hans Boman. 

inGela HOfsTen

Håll dig frisk i vinter!
hälsa

nio av tio anställda äter gärna 
lagad mat till lunch. det visar en 
kartläggning som Previa har gjort. 

men det finns skillnader bero-
ende på var i 

landet man 
befinner 
sig. bland 
skåning-

arna anger 
bara sju av 

tio anställda 

att de oftast äter lagad mat till 
lunch, medan i västernorrland vill 
95 procent ha varm mat mitt på 
dagen. 

enligt livsmedelsverkets rekom-
mendationer bör en bra lunch 
alltid innehålla grönsaker och 
frukt. Grönsakerna ska helst vara 
lite grövre som exempelvis morot, 
vitkål eller bönor. Fullkornspasta, 
fullkornsbröd och vatten är också 
bra lunchmat. 

Kommuner som satsar på hälso-
främjande arbete och som utsett 
personal som jobbar med dessa 
frågor har friskare personal. Det vi-
sar forskning i folkhälsovetenskap 
vid Mälardalens högskola. 

I en enkät har arbetsgivare inom 
kommunal vård och omsorg av 
äldre och funktionshindrade i 60 
slumpvis utvalda kommuner, fått 
svara på frågor om hur de arbetar 
med verksamhetsstyrning samt 

arbetsmiljö- och hälsofrågor. 
– Det som har betydelse är att 

det finns ett organisatoriskt stöd 
för ett hälsofrämjande arbete och 
ett brett utbud av hälsoaktiviteter. 
Även de som använder företags-
hälsovården som en resurs, 
har lägre sjukfrånvaro, 
konstaterar professor 
Ingemar Åkerlind, 
som ansvarat för 
undersökningen. 

De flesta vill ha lagad lunchFriskvårdsombud lönar sig

U 	Med	höst	och	vinter	ökar	
risken	för	förkylningar	och	
influensor.	då	gäller	det	att	
minska	risken	att	bli	smittad.	

När	förkylningen	väl	brutit	ut	finns	inte	mycket	att	göra.		
–	vila,	ta	näsdroppar	och	febernedsättande	medicin	om	det	behövs,		
säger	smittskyddsläkaren	Hans	boman.C
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Fackförbundet SKTF har bytt namn till Vision, och alla som är medlemmar i förbundet får också 
en ny tidning – Tidningen Vision. Det är en facklig nyhetstidning som kommer ut varannan 
vecka. Här hittar du senaste nytt från arbetslivet. Du möter kolleger i kommuner, landsting, 

församlingar och bolag, och  här kan du också följa avtalsrörelsen som snart drar igång.

Nyfiken? Hör av dig till tidningenvision@vision.se så skickar vi en tidning!

Du kan också läsa senaste nytt på www.tidningenvision.se



Etikett på jobbet
Magdalena Ribbing
natur och kultur

Ska man hälsa 
på alla? Hur ar-
rangerar man 
en avtackning? 
Ska barn få vara 
på jobbet? Hus-
djur? 
Stilpolisen 
Magdalena 

Ribbing väjer inte för några 
känsliga ämnen utan delar med 
sig av allt som är bra att veta om 
hyfs och stil på arbetsplatsen. 
Hon har svar på allt och avslu-
tar med ett kapitel om hur olika 
besökare från världens alla hörn 

bör bli bemötta. Boken riktar 
sig till chefer på olika nivåer 
och till alla andra som jobbar på 
kontor.

Chefaa!
Travis bradberry,  
översättning Gunilla Roos
komlitt

En ameri-
kansk fabel 
om fiskmåsen 
Charlie som 
länge lett sin 
flock med sin 
egen speciella 
ledarstil. 
En dag ställs 

han inför nya utmaningar och 

upptäcker att han är tvungen 
att lära sig chefa på nytt. Det 
slutar förstås lyckligt och han 
lär sig det goda ledarskapets 
tre grundpelare och konsten att 
samarbeta. 
Chefaa! är lite av ledarskapslit-
teraturens Det bästa. Underhål-
lande och snabbläst men stan-
nar inte kvar särskilt länge.

ELIT – Erfarna Ledares  
Insikter och Tabun
Hålan svennerstål och niklas ekdal
sns förlag

I nitton intervjuer berättar kän-
da toppchefer om sin väg uppåt, 
sina succéer och fiaskon. Här 
finns Inga-Britt Ahlenius, f d 

generaldirek-
tör, och Denis 
Mukwege, 
vars sjukhus 
behandlat 
50 000 våld-
tagna kvin-
nor i Kongo. 
Här finns 

också Maria Wetterstrand 
och Filippa Reinfeldt.
Boken vill väcka tankar om le-
darskapets villkor och de dilem-
man en ledare ställs inför. Varje 
intervju avslutas med några 
korta personliga ledarskapsråd. 
De nitton ledarnas karriärer ger 
perspektiv på Sveriges och värl-
dens läge 2011. 
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Slår ett slag för magkänslan

utgivet  ETT AxPLoCK AV NyUTKoMMEN LEDARSKAPSLITTERATUR

Attraktion & Kemi
ingrid Tollgerdt-andersson
Tollgerdt förlag

U reCension

Hjärtat eller hjärnan? Det är en 
fråga de flesta av oss förr eller 
senare ställs inför, privat eller 
på jobbet. När det gäller rekry-
tering av nya medarbetare kom-
mer ytterligare en kroppsdel in i 
bilden, nämligen magen. Frågan 
är hur mycket bör du lyssna på 
magen när du genomför dina 
anställningsintervjuer? 

som	vanligt	när	det gäller forsk-
ning kring ledarskap och rekry-
tering så finns det olika skolor. 
Det finns till exempel Malin 
Lindelöw, som skrivit om Kom-
petensbaserad personalstrategi, 
en metod som går ut på att 
koncentrera sig på behov och 
kompetens i första hand. Mag-
känslan ska man försöka bortse 
från och vara extremt försiktig 
med, enligt Malin Lindelöw. 

Och så finns Ingrid Toll-
gerdt-Andersson som i boken 

Attraktion & Kemi 
jämför rekrytering 
med en förälskel-
se. Det är känslan 
som är avgörande 
och styr våra be-
slut om vi gillar 
någon, oavsett 
om det handlar 
om anställning 
av toppchefer 
eller när vi blir 
passionerat för-
älskade, menar 
hon. 

Ingrid	Tollgerdt-
andersson,	
som	är doktor i 
ekonomisk psy-
kologi och framgångsrik konsult 
i ledarskapsfrågor verkar ha 
snöat in ordentligt på attrak-
tion, passion och förälskelse. 
Hennes förra bok handlade om 
passionen som en nyckel till 
framgång. Här försöker hon be-
svara frågan varför det är så att 
en del människor alltid lyckas? 
De är populära var de än rör sig. 

Finns det 
några be-
rörings-
punkter 
mellan 
den 
attrak-
tion som 
uppstår i 
samband 
med rekry-
tering och 
den som 
uppstår vid 
förälskelse?  

Hon lot-
sar läsaren 
genom ak-
tuell forsk-
ning, både 
sin egen 

och andras och hon låter tolv 
toppchefer berätta om vad det är 
som avgör om de ska anställa en 
person eller inte. 

En av dem är Eva Frunk-Lind 
som varit personalchef i Stock-
holms stad. Hon erkänner att 
när de grundläggande kraven 
på utbildning, erfarenhet och 

liknande är uppfyllda, så är det 
personliga mötet avgörande. 
Kroppsspråk, ögonkontakt och 
leenden påverkar. 

”Magkänslan och engage-
manget har stort inflytande. Det 
känner man av fort. Risken är 
att man rekryterar personer som 
liknar en själv alltför mycket”, 
säger Eva Frunk-Lind och sätter 
därmed fingret på ett nyckelpro-
blem som gör att det är lite svårt 
ta till sig Ingrid Tollgerdt-An-
derssons teorier om magkänsla, 
personkemi och attraktion till 
hundra procent. Men det är un-
derhållande läsning.

Personligen	tror	jag	också att 
det är väldigt svårt att bortse 
från att vi attraheras mer eller 
mindre av olika personers ut-
strålning även när vi rekryterar. 
Just därför är det jätteviktigt 
att verkligen tysta magen ibland 
och våga anställa människor 
som är annorlunda än de som 
redan finns på arbetsplatsen. 
För mångfaldens skull.

 TexT:	sUsaNNe	blICk

böcker & tidskrifter

Chefen i fokus nr 5 U november 2011



29

Det är neddragningar av 
personal på gång inom 

den kommun där jag är an-
ställd som chef. Jag undrar 
om det finns något omställ-
ningsavtal och vilka som 
omfattas av det? Omfattas jag 
som chef och medlem i Vision 
av det?

Det finns ett omställnings-
avtal som heter KOM-KL 

och ersätter det tidigare AGF-
KL. KOM-KLs fokus är att 
stödja och hjälpa en arbetsta-
gare som sägs upp på grund av 
arbetsbrist i hans eller hennes 
omställning till ett nytt arbete. 
Arbetstagares möjligheter att få 
ett nytt arbete ska öka genom 

avtalets aktiva omställnings-
arbete. En målsättning är att 
arbetslöshet ska undvikas eller 
upphöra genom att arbetstaga-
ren får ett nytt arbete. 

När KOM-KL träder i kraft 
upphör AGF-KL att gälla. En 
arbetstagare som blir uppsagd 
på grund av arbetsbrist före den 
1 januari 2012 omfattas inte av 
omställningsavtalet. Det innebär 
att för en arbetstagare som sägs 
upp före den 1 januari 2012 gäl-
ler det tidigare AGF-KL. 

KOM-KL gäller för en ar-
betstagare som sedan minst ett 
år haft en sammanhängande 
tillsvidareanställning enligt AB 
om minst 40 procents syssel-
sättningsgrad hos arbetsgivaren. 

För att kvalificera sig för avtalet 
krävs att arbetstagaren sägs upp 
på grund av arbetsbrist eller in-
går i en fastställd turordning vid 
uppsägning på grund av arbets-
brist och avgår efter en överens-
kommelse med arbetsgivaren.

En arbetstagare som har kor-
tare anställningstid i sin tills-
vidareanställning än ett år hos 
arbetsgivaren, får tillgodoräkna 
sig direkt ansluten anställnings-

tid i tidigare tidsbegränsade 
anställningar hos samma ar-
betsgivare. Om det är högst sju 
kalenderdagars uppehåll mellan 
respektive anställning ska den 
ses som direkt ansluten.

Även om du skulle uppfylla 
kraven ovan så kan det finnas 
undantag som just berör dig så 
titta alltid efter vad som gäller.

Mats Ericsson
Personlig ombudsman för chefer

?

!
U Mats	ericsson är en av Visions sju personliga om-
budsmän. som chefmedlem i Vision kan du  genom din 
personliga ombudsman få bland annat en rådgivare 
och ett bollplank, hjälp med avtalstolkning, en diskus-
sionspartner i arbets miljöfrågor med mera, samt stöd av 
Vision vid förhandlingar som gäller dina villkor.  

läs mer på www.vision.se/chef

fråga ombudsmannen
U	Har	du	frågor till din personliga ombudsman?  
skicka ett mejl till ombudsman@chefenifokus.se.  
skriv ”fråga ombudsmannen” i ämnesrutan.

Vad gäller för mig som chef när personalen ska dras ned?

Chefen i fokus nr 5 U november 2011
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min karriär

U Chefen i fokus nr 6  utkommer den 14 december 2011

Ett år har det tagit att 
förverkliga idéerna om 
att göra Lidingö stads 

inköpskedja helt elektronisk från 
beställning till uppföljning. Det är 
upphandlingschefen Adriana Buzea 
som har lett arbetet tillsammans 
med sina medarbetare på upphand-
lingsenheten och ekonomiavdel-
ningen. 

Adriana Buzea bor och arbetar i 
Lidingö stad sedan många år. Innan 
hon tog sig an upphandlingen ar-
betade hon som ekonomichef inom 
äldre- och handikappomsorgen i 
tio år. 

Hon är väl förtrogen med sta-
dens organisation och upplever att 
hon har haft stort stöd från stads-
ledningen i arbetet med att effekti-
visera upphandlingen. 

– Upphandlingsfrågorna är stra-
tegiska för Lidingö stad, det är där 
man kan kapa kostnader. Genom e-
upphandling har vi kvalitetssäkrat 
och effektiviserat upphandlings-
processen. Alla upphandlare följer 
samma process i systemet utifrån 
de standardmallar och rutiner som 
vår upphandlingsenhet har arbetat 
fram enligt Leanmodellen.

– Genom att införa elektronisk 
handel räknar vi med att spara 
sju miljoner kronor.  Hälften i 
lägre inköpspriser och hälften i 
lägre administrationskostnader 
för beställningar och hantering av 
fakturor. 

Vilka är dina främsta arbetsupp-
gifter?

– Jag jobbar både med upphandling och med införandet av e-handel, 
ungefär hälften av varje. En förutsättning för att kunna genomföra det 
här arbetet har varit ett tätt samarbete mellan upphandlingsenheten 
och ekonomiavdelningen. Jag och Anneli Krube, chefen för ekonomi-

enheten samarbetar i alla frågor. Vi 
har oerhört engagerade medarbetare 
på båda sidorna. Vi sitter till och med 
tillsammans. 

Vad har du för bakgrund?

– Jag är civilekonom i botten och har 
byggt på med 30 poäng LOU, Lagen 
om offentlig upphandling, på Stock-
holms universitet.

Adriana Buzea har jobbat som 
upphandlingschef i två år. Under 
den tiden har hon sett till att 800 
anställda inom staden har utbildats 
i konsten att göra inköp. Lidingö 
stad har nu 322 certifierade bestäl-
lare och 560 utbildade attestanter.

– Förutom att ta fram en massa 
dokument som säkerställer att vi 
gör rätt när vi upphandlar är det 
också jätteviktigt att kommunicera 
ut det på rätt sätt till alla som 
jobbar med inköp. Jag träffar alla 
beställare inom staden och de som 
attesterar fakturor. På det sättet har 
vi skapat ett samarbete över hela 
staden. Vi som utbildar har träffat 
en tredjedel av alla anställda. 

Vad är det bästa med ditt jobb?

– Allt. Det är väldigt givande att sam-
arbeta både internt och externt. Det 
är spännande när alla är så engage-
rade och tycker att det är kul. 

Beskriv dig själv som person och 
chef

– Jag är en positiv person och chef, 
ser alltid möjligheterna och försö-
ker skapa en bra team-känsla i min 
grupp. Alla är viktiga och har sin roll 

i gruppen eller i de projekt vi driver inom upphandlings- och inköps-
verksamheten. 

– Som chef är det viktigt för mig att mina medarbetare trivs på 
jobbet och att de känner sig sedda och trygga. J

det ska vara lätt att göra rätt. det är upphandlingschef adriana 
Buzeas motto. det var snubblande nära att hon tidigare i år 
utnämndes till årets förnyare av Upphandling24. hon blev nominerad 
för sitt arbete med lidingös elektroniska kedja från upphandling till 
inköp och uppföljning av avtal. 
INTERVJU sUsaNNe	blICk		foTo eva	jOHaNssON

fakta U adriana	buzea
fakta:	adriana buzea. Titel:	upphandlingschef i lidingö stad.  
ålder:	50 år. lön:	54 000 kronor i månaden. familj:	Man och två 
söner 14 och 27 år. Intresse	utanför	jobbet:	Tennis, tennis, tennis 
och resor. Hela familjen spelar tennis. Tillbringade semestern i bå-
stad, samt i Rumänien där mamma och en bror bor.

U


