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SAMARBETE
GÖR OSS ALLA
TILL VINNARE
Tidigare relativt stabila gränser på vitt skilda områden är snabbt på väg att omvandlas.
Vi är på väg mot ett samhälle, där gränserna mellan marknader och företag blir
allt mer otydliga och dynamiska i såväl tid som rum. Det handlar om gränserna
mellan företag och ägare och mellan företag och deras affärspartners.
Det handlar om gränserna för olika marknader och om vad som över huvud
taget definieras som en marknad och det handlar om gränserna mellan nationalstaten och det globala samfundet.

KOLLEKTIVETS KRAFT
I detta nya affärslandskap talar allt fler idag om kollektivets kraft och behovet
av ökat samarbete och samverkan. Och i denna nya verklighet fungerar SSG:s
arbetsmodell som något av ett föredöme.
SSG är ett värdenätverk. I ett värdenätverk är det länkarna mellan företag,
framför allt i form av fördjupade samarbeten, som blir centra.
I värdenätverk är förmågan att orkestrera en stor mängd externa partnerskap
en avgörande kunskapsfördel. Genom att kombinera specialiserade externa
kompetenser kan enskilda företag skapa en resursbas som är mycket svår för
konkurrenter att imitera.

The SSG Way
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Tyngdpunkten för värdeskapande förskjuts allt mer, från
det enskilda företaget till samarbeten mellan företag.
Konkurrenskraft för företag verksamma i Sverige beror
i hög grad på hur väl de lyckas utveckla samarbeten,
där de kan exploatera sin kompetens som specialister
eller integratörer.
Även företagets innovationsförmåga ökar ju
fler externa relationer företaget har med andra
organisationer. Särskilt i snabbt föränderliga
branscher är det avgörande att kunna
kombinera intern och extern kunskap,
precis på det sätt som SSG arbetar i sin
internationellt unika arbetsmodell
– »The SSG Way«.
JONA S BERGGREN

VD, SSG Standard solutions group

3

Kollektivets
oändliga vishet
Myrornas kollektiva intelligens är den nya modellen för framgång.
Sociala nätverk, formade kring en gemensam vision eller ett intresse,
är källan till vad som verkar bli vår tids viktigaste produktionskraft:
frivillig grupproduktion.
Te x t e va wis ten Foto ISTOCKPHOTO
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Personer som forskar i sociala nätverk
brukar gilla myror. 8 000 arter ger mer eller
mindre en myra för varje socialt fenomen
en forskare vill visa upp. En sak är dock
gemensam för hela familjen midjesteklar:
summan av den kollektiva intelligensen
hos myrorna i en koloni är större än dess
slugaste och mest erfarna individ.
En ensam myra må vara ett ointelligent och – bokstavligen – hjärtlöst kryp,
men som grupp bygger myran solidariska
bostadssamhällen där alla får plats. De bär
hem stora tunga djur att äta, utbildar sina
unga och bygger kommunikationssystem,
som till och med får andra djurarter att
lystra. Myran har därmed framgångsrikt
etablerat sig över nästan hela världen och
visat sig omöjlig att utrota.
Myrornas kollektiva intelligens är också
den nya modellen för framgång. Sociala
nätverk, formade kring en gemensam
vision eller ett intresse, är källan till vad
som verkar bli vår tids viktigaste produktionskraft: frivillig grupproduktion.

Den nätverkande
informationsekonomin

»Det finns inte en myrart, som är så sofistikerad
som människan«, skriver Eva Wisten,
frilansjournalist i New York.
Foto Tere se Andrén
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Yaleproffesorn Yochai Benkler formulerade
redan 2002 vikten av frivillig grupproduktion. Benkler myntade termen ”commonbased peer production” och beskriver den
som ett snabbt växande alternativ till
marknads- eller statskrafter för att producera information, kultur och kunskap.
»Förändringen som den nya nätverkande informationsekonomin bringar oss
går djupt. Till själva kärnan av hur liberala
marknader och liberala demokratier
utvecklats de senaste tvåhundra åren«,
skriver Benkler.
Benkler beskriver vår tid som »den nätverkade informationsekonomin«, där den
främsta drivkraften för produktion av info-

mation, kultur och kunskap är social. Den
nätverkande informationsekonomin skiljer
sig från den industriella informationsekonomin, där samma produktion drevs av
marknadskrafter och ägarstrukturer.

Människor vill vara kreativa
Information och kunskap produceras idag
i större utsträckning utifrån individers
genuina intressen. Individer eller grupper i
den nätverkande ekonomin är motiverade
av andra skäl än en lönecheck. De vill vara
kreativa, vara del av en grupp, de brinner
för något.
Det här är förstås inget nytt. Människor
har alltid motiverats av fler faktorer än
pengar, men för att en enskild person skulle
kunna hjälpa till eller skapa något i den
industriella informationsekonomin krävdes
att han eller hon gick via en institution
eller ett företag eller åtminstone investerade i material. Det behövs stål och sådant
för att bygga en bil, i den nätverkande
informationsekonomin räcker det med en
dator uppkopplad mot internet. Den enda
resurs du investerar är tid, för i den digitala
produktens natur ligger att din del inte blir
mindre för att du delar med dig av den.

Gruppen oftast visare…
Under rätt kriterier är en grupp faktiskt
smartare än dess smartaste individer.
Tidningen The New Yorkers ekonomikolumnist James Surowiecki visar hur och
förklarar varför i sin bok «The Wisdom of
Crowds – How Many Are Smarter than
the Few«.
Det enklaste exemplet på massans
visdom är när det ska gissas hur många
gelébönor som finns i en burk. Av någon
anledning visar experiment att medeltalet
av gruppens sammantagna gissningar alltid
hamnar närmare svaret än den enskilde

»Även en

korkad
individ tillför
ny information,
vilket adderar
till gruppens
totala
kunskap«
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individens förslag. På samma sätt ger en
grupp bättre svar på en rad av frågor än en
enskild expert, helt enkelt för att hur smart
experten än är, har den enskilde begränsad
tillgång till information.
Även en korkad individ tillför ny, om
än liten, information till en grupp, vilket
adderar till gruppens totala kunskap.

…men den består av individer
Att massan visar sig kunna agera vist
betyder inte att individen är irrelevant eller
alltid utbytbar. Till exempel skrivs runt 80
procent av artiklarna i Wikipedia av ett
tajt nätverk av ett par tusen personer. Det
är trots allt en individ med någon form av
expertis som skriver eller producerar till en
första början. Skillnaden är att det finns ett
effektivt system av andra medlemmar runt
experten, som kan optimera produkten.
Det är förstås också individer, eller mindre
grupper, som sätter upp strukturerna för
att samla kollektivets handlingar och
övervaka resultatet.

Informationsdarwinism
Med större möjligheter för individer att
påverka, så ökar antalet människor som
kan uppnå förbättringar i den mänskliga
utvecklingen överallt.
Att en individs dagliga handlingar – vad
han eller hon länkar, taggar, publicerar och
prenumererar på – gör skillnad i informationsflödet som når andra individer,
är en långt mer djupgående struktur för
folkstyre än att bara gå till valurnorna vart
fjärde år.
Informationsdarwinism, dikterad av
den stora massan, gör vårt samhälle mer
demokratiskt. Det finns inte ens en myrart,
som är så sofistikerad.
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THE

power
OF THE
CROWD
Utvecklingen går i ett rasande tempo. 1990-talets internetboom har nu ersatts av ett
nytt paradigmskifte – »the power of the crowd«, där marknaden i allt ökad utsträckning styr
företagens produktutveckling och framgångar, liksom den politiska vardagen i realtid.
Te x t C ARL JOHARD Foto Jacquely n Martin, sc anpix

Med nya digitala medier är vi
närmare till demokratin än någonsin
tidigare, vilket blev särskilt tydligt
efter Obamas seger i det amerikanska
presidentvalet 2008.
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Sant är att utvecklingen går i ett rasande
tempo. »Så sent som på 1990-talet hade vi
inte internet och mobilen var ingen konsumentprodukt. Det som hänt de senaste 15
åren är en revolution. Men när folk lever i
en revolution reflekterar de inte och tänker
på vad som verkligen har hänt och hur
internet förändrat möjligheten att göra
affärer och prata med varandra«, säger Johan
Gorecki, en av grundarna till mötesplatsen
Globe Forum, och fortsätter:
»Internetboomen vid sekelskiftet var i
sig ett paradigmskifte med ett nytt sätt att
kommunicera och nya möjligheter att göra
affärer. Nu är vi inne i ännu ett paradigmskifte, där efterfrågan i marknaden styr
utvecklingen på ett mycket mer markant
sätt än tidigare, vilket i sig skapar många
nya möjligheter.«

Viktigt att minimera felen
Om det har gått fort tidigare, så är det
ingenting mot hur fort det kommer att
gå framöver.
»Med nya medier går utvecklingen i
ännu högre fart. Informationen sprids
snabbare och marknaderna dömer snabbare.
Det gäller att hela tiden uppföra sig och
göra rätt och inte göra fel. Att göra fel
kan kosta stora belopp. Därför blir det allt
viktigare att ofta och i tid lyssna på vad
marknaden tycker och vill.«
Med internet och det sociala nätverkandet har all utveckling och all
verksamhet blivit mer transparant.
Du måste också uppvisa moral i ditt sätt
att göra affärer. Allt detta är en stor
utmaning för ledarskapet.
»Hållbarhetsfrågor, effektivisering och

tänka smart är tre fokusområden, som
kommer att skapa den absolut största
drivkraften i utvecklingen framöver.
Smarta innovatörer och engagerade
affärsteam kommer att göra mer för att
lösa hållbarhetsproblemen än regleringar,
skatter och regeringsinitiativ«, understryker Johan Gorecki.

Power of the crowd
Efter Barack Obamas seger i de amerikanska presidentvalet, händelserna i Egypten
och den arabiska våren, har allt fler börjat
tala om kollektivets kraft – »the power of
the crowd«.
Internet har blivit en folkkraft och en
folkrörelse. Det kooperativa tänkandet från
1900-talets början har fått en renässans och
en ny innebörd utan politiska förtecken.

9
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»På Internet går saker fort, mycket
fortare än vad någon utvecklings	avdelning skulle klara av«
»Vi har närmare till demokratin och vi
fångar snabbare och enklare upp trender
än tidigare. Vi kan i realtid fråga marknaden vad den tycker om en ny produkt och
därigenom kolla av efterfrågan. Vi kan
också med hjälp av marknaden, andra företag, branscher och kulturer ta fram förslag
på nya idéer, produkter och problemlösningar. Kombineras detta på rätt sätt
med den interna kraften i företaget skapas
en fantastisk bra och öppen tillväxtmiljö,
som resulterar i kreativa lösningar på både
kort och lång sikt samtidigt som du
minimerar felstegen.«
Johan Gorecki betonar att vi lever i
mycket spännande tider, där fenomen
som crowdsourcing och crowdfunding nu
har börjat få fäste och många nya aktörer
har tillkommit.
»Just nu befinner vi oss mitt i stormen i
en analyserande och strukturerande fas för
att bestämma hur vi framöver ska jobba
med dessa frågor.«

Crowdsourcing för alla
Crowdsourcing, som egentligen betyder outsourcing till folket, är en öppen
inbjudan till en grupp av människor att
delta i ett sammanhang för att bidra med
finansiering, eget arbete, idéer eller för att
lösa problem. Med hjälp av crowdsourcing
erhålls på frivillig väg lösningar från både
amatörer och experter.
»Fördelarna är många. Problem kan
oftast lösas snabbt och till en jämförelsevis
låg kostnad, samtidigt som företaget
eller organisationen får tillgång till en
bredare kompetens.«
Genom att lyssna till folket, kan företagen få förhandsinformation och insikt
om sina kunders önskemål. En av de mest
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Några nödvändiga definitioner
Crowdsourcing, som egentligen betyder
outsourcing till folket, är en öppen
inbjudan till en grupp av människor att
delta i ett sammanhang för att bidra med
finansiering, eget arbete, lösa problem
och/eller bidra med idéer.

kända och mest uppenbara
exemplen på crowdsourcing
är Wikipedia.
»Crowdsourcing är inte
längre en exklusiv kunskap
för ett fåtal – det har blivit
ett ord för alla«, säger
Johan Gorecki.

Crowdfunding, som är en form av crowdsourcing, är en metod för att finansiera
projekt eller idéer genom att vända sig
till ett stort antal finansiärer ofta via
internetbaserade system. Det kan handla
om välgörenhetsprojekt, artister som
söker stöd från sina fans, journalistiska
projekt eller för att samla in startkapital
för ett företag.

Finansiering
från folket
Crowdfunding, som är en
form av crowdsourcing, är
en metod för att finansiera
projekt eller idéer genom
att via webben vända sig
till ett stort antal finansiärer.
Det kan handla om välgörenhetsprojekt, artister
som söker stöd från sina
fans, journalistiska projekt
eller för att samla in startkapital för ett företag.
I Sverige finns flera olika exempel på
crowdfunding. Journalisten och författaren
Andreas Ekström sökte delvis finansiering
till sin bok Google-koden genom att
använda sig av crowdfunding. För ett år
sedan lanserades den svenska sajten
www.fundedbyme.se, som snabbt blev
Sveriges och Skandinaviens största och
mest välbesökta sida för crowdfunding.
»På Internet går saker fort, mycket
fortare än vad någon utvecklingsavdelning
skulle klara av. Och att låta en utvecklingsavdelning ta fram något innebär då också
en stor risk«, avslutar Johan Gorecki på
Global Forum, som även de utvecklat och
utvecklar olika idéer kring crowdfunding.

Buddysourcing är en kombination av crowdsourcing och mun-mot-mun-metoden.
Uppgiften initieras av en anställd eller
ett företag, som tar hjälp av vänner på de
sociala nätverken för att fånga in synpunkter
på idéer, produkter och marknader.
Egypten. Efter händelserna i Egypten
och den arabiska våren har allt fler börjat
tala om kollektivets politiska kraft.

Öppen källkod: Skillnaden mellan crowdsourcing och öppen källkod är att i en
öppen källkod initieras och utförs samarbetet frivilligt av allmänheten. När det
gäller crowdsourcing, så tas initiativet av
ett privat intresse.
Öppen innovation beskriver ett medvetet
in- och utflöde av kunskap för att accelerera
intern innovation och att expandera marknader för externt användande av interna
innovationer. Här drivs företagen av en
önskan att med hjälp av webben utveckla
billiga och bättre idéer från de bästa
källorna i världen genom samarbete med
personer utanför den egna organisationen,
inklusive kunder, återförsäljare och till och
med konkurrenter.
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Om Johan Gorecki
Johan Gorecki har tidigare arbetat
som konsult för ett investmentbolag
i London, utvecklat och varit ansvarig
för portalen Everyday på MTG.
Därefter var han med och grundade
Skype. År 2003 startade han Globe
Forum. Han har också varit styrelseledamot i svensk-polska handelskammaren, solenergibolaget Solar
och Speedledger samt skrivit en bok
om hållbar utveckling.

Detta är Globe Forum
Globe Forum, som startade 2004,
är en mötesplats för svensk innovation. Globe Forum arbetar som en
förmedlare av hållbara lösningar till
marknaden. Detta sker genom att
matcha innovationsföretag med
industriella behov och marknadens
efterfrågan, samt vid behov även
bistå med kompetens, kapital,
nätverk och mediaexponering via
den egna webb-portalen och olika
konferenser och forum i realtid.
Enligt Herald Tribune är Globe Forum
den ledande marknadsplatsen
för hållbara lösningar i Europa.
Globe Forum, som numera ägs av
Bonnier Affärspress, arbetar för
närvarande med fem fokusområden:
Life science, livsmedel, hållbara
städer och finansmarknaden.
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Bekräfta

individen
i kollektivet
Kjell Lönnå är programledare, kompositör men framför allt
körledare. Han om någon vet hur det är att leda människor
utan att peka med hela handen. Han säger att det till
stor del handlar om att lita på människor. Det är bästa
sättet att växa tillsammans.
Te x t Per A ronsson Foto KRISTOFER LÖNNÅ
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Körsång är Sveriges näst största folkrörelse
med omkring 650 000 människor som
sjunger med liv och lust varje vecka. Det är
bara idrotten som har fler utövare.
Vad är det som lockar med just körsång?
Frågan går till Kjell Lönnå som har 60 års
erfarenhet av att leda allt från små intima
körer till framföranden med tusentals
sångsugna inblandade.
»När en kör framför en konsert så inträffar det som alla vi människor längtar efter.
Nämligen att få bekräftelse. Det är applåder,
beröm och en klapp på axeln som säger att
’det där gjorde du bra’. Den gesten som vi
redan som barn kände ett sådant behov av.
En vanlig människa, en kontorist eller en
kirurg eller en målare, blir sedd och hörd i
en annan miljö än den yrkesmässiga. Min
erfarenhet är att det finns en attraktion i
att få vara lite av en exhibionist. Just kören
är en lagom möjlighet att få utlopp för det
behovet, som vi alla har inom oss. Det är
väldigt mänskligt.«

Lyssna, resonera, involvera
Kjell Lönnå är 75 år men har inte slagit av
nämnvärt på takten och leder fortfarande
tre körer. Han är passionerad snarare
än pensionerad.
»Jag kommer att hålla på med det här
ända tills jag stupar eller någon bär ut mig«,
säger han och skrattar godmodigt. »Varje
gång jag arbetar med en kör, så ser jag det
inte som arbete, utan som en lidelse. Det är
den motor som håller mig igång och som
gör att jag känner mig yngre än vad jag är.«
Det finns många olika saker förutom
bekräftelsen, som gör en kör till något
mycket speciellt. Kraften i det kreativa
uttrycket. Poesin som alltid är närvarande.
Den oförställda glädjen i att sjunga. Att stå
på en scen. Att överträffa sig själv. Att lära
sig av andra.
»Det är en kollektiv upplevelse, där en
rad olika individer ska fungera och trivas.
Där måste finnas en gemensam plan för de
mål som ska uppnås. I det sammanhanget
är det otroligt viktigt att lyssna in skaran av
människor som finns där. Det finns ju inga
kontrakt, alla är där frivilligt. Ingen lägger
ner tid och energi bara för att jag vill det.
De gör det för att det är roligt. Precis därför

Kjell Lönnå leder världens största kör i Globen.

går det inte att dela ut order. Även om jag
som körledare naturligtvis styr den kreativa
inriktningen. Men jag måste alltid få med
mig alla. Lyssna, resonera och involvera
är nyckelorden.«

så kommer du garanterat att få många
värdefulla synpunkter från dina medarbetare som kanske inte annars skulle komma
fram. För att leda människor, så måste man
också lita på dem.«

Lita på människorna

Gemensam kraft som når
MYCKET djupare

Kjell Lönnå understryker hur centralt
det är att i en stor grupp av människor
verkligen se och förstå individerna. Det blir
många träffar och diskussioner för att få
gruppen att dra åt samma håll.
Kjell Lönnå säger att det är ett företag i
sig att leda en kör men att det naturligtvis
är en annan sak att leda ett stort företag.
Utan att någonsin haft ambitionen att bli
företagsledare har han ändå några råd till
en VD som vill förbättra samarbetsklimatet
i företaget.
»Berätta väldigt personligt om din plan
och dröm. Du behöver inte blotta dig, men
var tydlig med din övertygelse. Förklara att
du vill ha med alla på resan och att vi alla
här på firman ska lyckas tillsammans. Gör
verklighet av att lyssna och ta intryck av
andra. Om du är nyfiken och uppmärksam,

Kjell Lönnå menar att det absolut finns
en kollektiv intelligens, som gör helheten
större än de enskilda delarna.
»Det är ju det som är så fenomenalt. I
en kör med 40-50 människor finns olika
intelligenser, skickligheter och bakgrunder.
Men med en gemensam nämnare att man
tillsammans vill skapa klanger av harmoni
och nå ut med sång. Jag tycker att det är
oändligt fascinerande.
Tänk alla dessa brokiga människor, som
går ut på en scen och berör människor och
deras liv. För det känner man ju när man
står på estraden. Det här vi har sjungit nu,
det tar tag i människor.
När det är som bäst så nås de innersta
djupen i människan, där sorg och glädje är
närbesläktat. Kan det bli häftigare?«
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Sören Åkeby är en av Sveriges mest meriterade fotbollstränare. 2002 och 2003 lotsade
han Djurgårdens IF till mästartiteln. Nu är uppgiften att hålla Norrlandsfönstret öppet
och se till att den allsvenska nykomlingen GIF Sundsvall presterar bra resultat. Han vet
vad som krävs för att med gemensamma krafter skapa ett vinnande lag.

Te x t Per A ronsson Foto ANDERS THORSELL

Att vara fotbollstränare på elitnivå är att
leda en samling av människor, där det
också finns en rad särpräglade individualister. För att lyckas krävs både unika
prestationer av stjärnor och osjälviska
insatser av lagspelare.
»Ja, så är det. I ett lag finns det olika
roller. Även om fotboll är en lagsport så
måste det finnas egoister, om det nu är rätt
ord. Min erfarenhet är att de oftast ändå är
ödmjuka inför uppgiften och öppna inför
att hjälpa andra. Även den som är nummer ett vet att i ett lag är alla beroende av
varandra. Tar han i mer och visar vägen, så
leder det till en rad positiva effekter.
Alla växer i en sådan situation.
Sedan kan det också vara så att även
den som inte syns så mycket kan vara
väldigt betydelsefull. Jag brukar nämna
Didier Deschamps, som spelade i Franska
landslaget och Juventus, som en förebild.
Han var vattenbärare, en riktig grovarbetare. Poängen är att han mer eller
mindre i varje match var bäst på plan.
Men han fick aldrig rubrikerna.«

lyhördhet. Det är helt avgörande för att
det ska bli riktigt bra. Särskilt när det blåser
snålt är det uppenbart hur viktigt det är att
skapa sammanhållning genom att få med
alla på vad som är det långsiktiga målet.«

Ta vara på människors kunskaper
Sören Åkeby vet vad han vill. När det gäller
råd till företagsledare, så återkommer han
till ledstjärnorna delaktighet och lyhördhet.

Tillsammans är vi intelligenta

Delaktighet och lyhördhet

ett gemensamt mål
14

Det Sören Åkeby vill komma åt med
exemplet ovan är att komplexiteten i ett
lagbygge är större än vad man kanske tror.
Det handlar om de olika rollerna inte bara
i laget på planen, utan även i den övriga
organisationen. Alla har något att tillföra,
men de måste göra rätt saker, utifrån en
tänkt målbild.
»Som tränare är det otroligt centralt att
tala om vad jag vill uppnå. Det är grunden
som skapar trygghet. Det får aldrig vara
otydligt vad ambitionen är, för det leder
till osäkerhet. Men tydlighet och ambition
måste kombineras med delaktighet och

Nu gillar ju inte alla människor fotboll,
men väldigt många gör det. Världens
största och populäraste sport engagerar på
många olika plan. Sören Åkeby säger att
både spelare och ledare måste lära sig att
hantera pressen utifrån.
»Som förening har vi kaxat till oss lite
grann. Vi har bestämt oss för att sticka
ut hakan istället för att lägga oss på en
mesig medelnivå. Jag menar, om vi åker
till Göteborg eller Malmö och inte tror på
oss själva, så lär vi aldrig vinna. Det finns
ingen anledning att vi i GIF Sundsvall inte
ska kunna vara med här i Norrland och
göra bra ifrån oss. Kan vi bara hjälpas åt,
så ska det gå.«

Sören Åkeby tror på kollektiv intelligens.

»Det där med att en chef kan och vet
bäst tillhör en svunnen tid. Jag hävdar att
även om jag kan mycket, så är det viktigt
att få intryck och på riktigt lyssna till
vad andra har att komma med. Det finns
otroligt många kvaliteter som inte kommer
fram längre ner i kedjan. Spetsa öronen
och ta vara på människors kunskaper, så
går det att utveckla hur mycket som helt.
Jag tror att vi ibland är för fega och inte
låter folk vare delaktiga.«

Sören Åkeby gillar tankarna och idéerna
om kollektiv intelligens.
»Det är en jättebra beskrivning. Först
och främst måste kollektivet fungera.
Sedan måste där finnas intelligenta människor som genomför saker och hjälper
dem som inte är på samma nivå. Lägg
därtill att det måste ske med förtroende,
känsla och trygghet. För en fotbollsspelare
leder det till att han får en större trygghet
med bollen och i spelet fotboll är det den
avgörande intelligensen. Men vägen dit
kan bara nås gemensamt.«
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Så skapas effektiva

team

Lagbyggande, eller »teambuilding«, är ett växande fenomen. Snart sagt varje företag med
självaktning vill skapa starka team. Skälet är givetvis att en sammansvetsad grupp av människor
gör större nytta. Men vad krävs för att lyckas? Hur ska ett företag lyckas skapa framgångsrika team?
Beteendevetaren Ulla-Karin Eld Bobeck har lång erfarenhet av att utveckla team och säger att
det som krävs är starka strukturer och relationer.

Te x t Per A ronsson Foto JULIANA YONDT

Ulla-Karin Eldh Bobeck förklarar att hennes
intresse för organisationsutveckling kommer
från en medfödd nyfikenhet på människor
och hur de fungerar tillsammans.
»Min utgångspunkt är att alla individer
påverkas av sitt sammanhang och ska
förstås utifrån det. I företagsvärlden talar
vi ofta om mjukvara och hårdvara, men de
går aldrig att särskilja. Människors sätt att
vara och bete sig kan inte bara förklaras
utifrån ett individperspektiv, utan måste
också förstås som ett symptom på om
sammanhanget är tydligt eller otydligt.
I såväl som företags- som familjevärlden
handlar det om gemensamma värderingar
och beteenden, gränser och tydlighet.«
Idag är Ulla-Karin Eldh Bobeck av
goda anledningar en av de mest efterfrågade konsulterna inom sitt speciella
arbetsområde. Det hon framför allt är
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passionerat intresserad av är människans
roll i en organisations system.
»I ett företag måste man veta varför
man ska samarbeta. Syfte och mål är grunden med verksamheten. Det är först när
det är klarlagt, som det på riktigt går att
bygga vidare och skapa starka relationer.«

Företag eller en folksamling?
Det låter kanske lite oväntat att en beteende
-vetare inte i första hand lyfter fram klassiska mjuka värden för att beskriva vad
som krävs för att lyckas med lagbyggande.
»Bara för att vara tydlig. Vi behöver
både bra strukturer och fina relationer.
Det ena är inte på bekostnad av det andra.
Men jag tycker att det ofta är för mycket
löst prat om relationer och det leder till att
vi missar behovet av ordning och reda. Vad
vi människor alltid behöver är en förståelse

för helheten. Det vill säga hur vi gemensamt ska arbeta för att vara effektiva. Jag
kan inte nog understryka hur centralt
detta är. Att ha en funktion på jobbet, att
veta vad som förväntas, är otroligt viktigt.
När man säger det, så framstår det som
självklart, men tyvärr är det ofta oklart vad
som faktiskt gäller. När det inte finns en
tydlig struktur, så blir det inte ett företag,
utan bara en folksamling.«
En inspirationskälla för Ulla-Karin
Eldh Bobeck är den amerikanska forskaren
Susan Wheelan, som är en av världens
ledande experter på grupprocesser och
vad som krävs för att leda och utveckla
effektiva team.
»När jag träffade Susan så sa hon,
apropå den fas som många upplever som
frustrerande i ett teamskapande, att det
är absolut nödvändigt att ta sig igenom
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Givetvis finns det många olika metoder och idéer för att utveckla
arbetsgrupper till effektiva team. Här sammanfattas professor
Susan Wheelans resultat av 30 års forskning i ämnet. Det är också
utifrån de här fyra faserna, i en grupps utveckling mot att bli ett
effektivt team, som Ulla-Karin Eld Bobeck arbetar.

»Vad vi människor alltid behöver är en förståelse för helheten«, säger beteendevetaren Ulla-Karin Eldh Bobeck.

det jobbiga. Annars är det ungefär som
att gifta sig med någon, utan att ha vågat
bråka innan bröllopsklockorna ringer. Med
andra ord, det handlar om att lära känna
varandra och acceptera varandras olikheter.
Det är först då som det är möjligt att ta ett
samarbete vidare.«
Men till skillnad från ett harmoniskt
äktenskap, så är det inte i ett lagsammanhang nödvändigt att de olika individerna
tycker om varandra.
»Det är en missuppfattning att det behövs för att gilla att jobba ihop. Däremot
måste man lita på varandra och veta att
saker och ting blir uträttade. Jag brukar
säga att det är noga att göra en distinktion
mellan person och funktion. Insikten är
att man måste skilja på hur det fungerar
privat och i arbetslivet. När personkemin
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inte stämmer, så är det viktigt att förstå
sin funktion och att det som ska realiseras
är produktion. Vissa saker måste läggas åt
sidan. Fokus måste ligga på uppgiften.«

Skilj på det privata
och det professionella
Ulla-Karin Eldh Bobeck förtydligar vikten
av att skilja på det personliga och det
yrkesmässiga sammanhanget. På arbetet
gäller det faktiskt att lära sig vara sin
funktion och gå in i yrkesrollen.
»Vi har alla inlärda mönster av hur vi
är eller hur vi beter oss i olika situationer.
Oftast har vi lärt oss vissa saker för att det
har gett oss bra vinster. Om jag till exempel är tyst så slipper jag få frågor, men i ett
samarbete så håller inte det. Vi måste alla
flexibelt och lätt kunna förhålla oss till att

tala, lyssna, ställa frågor och på så sätt vara
delaktiga i vad som händer.
Utmaningen för varje individ handlar
om att se över sin egen beteenderepertoar
och fundera över om den är funktionell,
eller om det är dags att lära sig några nya
beteenden. Även om det känns svårt och
motigt, så är det den här individuella medvetenheten och beteendeförändringen, som
gör skillnad i arbetsgruppens utveckling
till att bli ett starkt team.«
Det är lätt att svänga sig med olika
termer kring att samverka. Frågar man 100
människor får man 100 olika svar på vad
som kännetecknar ett bra samarbete. UllaKarin Eldh Bobeck säger att det nästan är
omöjligt att svara på, eftersom själva ämnet
rymmer så mycket och dessutom beror det
på vilket sammanhang som avses.

Fas ett

Fas TRE

Kan sammanfattas med orden trygghet och

Kan sammanfattas med orden tillit och struktur.

tillhörighet. Här är det framför allt ledaren som

Det är först när man verkligen har fått lov att

anger tonen och uppgiften är att få med alla i

vädra sina åsikter som den där riktiga tilliten,

båten. I det här skedet har det gått en ganska

som är så viktig, kan uppstå. Nu sitter alla kvar

kort tid. Ofta är det lite trevande. Gruppens

i båten och börjar anpassa sig till en struktur,

medlemmar söker sina roller och uppgifterna

ett mönster. Det i sin tur leder till en bättre

börjar definieras. Ledarens roll är att uppmana

sammanhållning. Alla är måna om att försöka

till samarbeten och kommunicera med alla för

samarbeta. För ledaren gäller det att släppa

att öka känslan av säkerhet.

fram människor. Han eller hon måste backa och
vara lyhörd för när medarbetarna kan ta över

Fas TVÅ

stafettpinnen. I det här läget är det ofta kul

Kan sammanfattas med orden opposition och

och full fart. Visserligen kan det bli ganska

konflikt. Nu har det kanske gått en månad eller

animerade diskussioner, men sedan är det bra.

två. Medarbetarna har blivit lite mer bekanta
och börjar se fel hos varandra. Det är också nu

Fas FYRA

som maktstrukturerna identifieras. Man börjar

Kan sammanfattas med orden arbete och

också öppna upp för det där som man tidigare

produktivitet. Det finns alldeles naturligt en

höll en låg profil med. Mycket läggs i knäet på

interaktion som är stark mellan teamets med-

ledaren som ofta får det hett om öronen. Han

lemmar. Ett öppet utbyte av idéer. Mycket energi

eller hon får höra saker som »du gav oss inte den

och fokus på arbetsuppgifter. Konflikterna som

informationen« och »det är alldeles för otydligt

dyker upp kan hanteras. Människor känner

vad vi ska göra«. Man särskiljer sig genom att

trygghet med varandra. Två av gruppens med-

skjuta på andra och utse syndabockar. Det här

lemmar kanske jobbar mer med varandra. Små

är ingen rolig fas, men nödvändig. Ledarskapet

grupper inom gruppen kanske bildas, men det

går ut på att eliminera att syndabockar utses

stör inte, för alla vet att det är för lagets bästa.

och föra saker och ting på rätt spår.

Nu har arbetsgruppen blivit ett effektivt team.
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»När det inte finns en tydlig
struktur, så blir det inte
ett företag, utan bara
en folksamling«

det handlar om. Nämligen att uppleva sig
vara betydelsefull, kompetent och omtyckt.
Precis så enkelt och svårt är det. Alla
individer i teamet får mycket mer glädje
och framgång i sitt arbete, om de får
hjälp att hitta fram till de tre grundläggande storheterna.«

Intresserad av människor

Ulla-Karin Eldh Bobeck betonar vikten av att skilja på det
privata och yrkeslivet.

»Men rent övergripande, så handlar det
om ett givande samspel mellan människor.
En situation där man är överens om målen
och vad som ska uppnås. Centralt är också
att där finns en kommunikation som är
öppen och ett klimat som är tillitsfullt.
Det märks till exempel på att människor
vågar dryfta olika tankar och inte är rädda
för att lyfta saker, som kan vara kontroversiella. Det är också väldigt viktigt att
individerna är flexibla och anpassar sig
till varandra. Dämpa sig ibland, höja sig
ibland. I en fungerande grupp så växer det
fram ett sätt att förhålla sig till varandra
som automatiskt stärker lagkänslan.«

Betydelsefull,
omtyckt och kompetent
Ulla-Karin Eldh Bobeck förklarar att det
egentligen är rätt enkelt vad individerna
behöver i ett framgångsrikt lagbygge.
»Om man tittar på det rent psykologiskt,
så vill vi alla vara i balans och må bra. Det
är framför allt tre allmänmänskliga saker
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Ulla-Karin Eldh Bobeck säger att det
rent generellt ägnas för mycket tid åt att
spekulera och gissa.
Otydlighet är ett gissel för ett företag
och leder till kommunikativ förvirring. På
frågan om vilka råd hon vill ge en chef, som
vill skapa effektiva team, är svaret glasklart.
»Intressera dig för hur människor
fungerar och bygg en tydlig och begriplig
organisation. Det är människor som skapar
företagets resultat, men det är du som har
ansvar för att säkerställa att det också är
möjligt att arbeta funktionellt. Det handlar
om begripliga mål, tydlighet vad gäller
roller, funktioner, förväntningar, feedback
och förståelse för helheten.«
De fyra faser, se föregående uppslag,
som Susan Wheelan beskriver är resultatet
av 30 års forskning och omfattande studier
i många företag och arbetsgrupper. Hur
ser det då ut på företagen? Är teamen
vanligtvis effektiva?
»Nej, tyvärr inte. Susan Wheelan kom
fram till att bara 20 procent var i fas fyra,
där arbete och produktivitet var i fokus.
80 procent av företagens arbetsgrupper låg
i ettan, tvåan och trean, där teamkänslan
ännu inte finns. Nu är det amerikanska
erfarenheter, men jag är övertygad om att
det är ungefär likadant i Sverige. Vi har ju
alla upplevt hur det är när samarbeten inte

fungerar. Vad det beror på? Ja, jag tror att
det ofta handlar det om dålig förståelse
för vad teambuilding egentligen är.«
För att komma till rätta med det
problemet nämner Ulla-Karin Eldh
Bobeck några strukturella frågor som
varje arbetsgrupp, som vill bli ett effektivt
team, bör besvara.
»Vad är vår uppgift eller vårt uppdrag?
Vilka förväntningar har vi på oss individuellt och som team? Vilket värde ska vi
gemensamt generera? Vilka förutsättningar
arbetar vi med och under? Vad har vi för
mål på kort och lång sikt? Hur ser vår
strategi och handlingsplan ut?
Hur ska vi lösa problem och fatta beslut
under arbetets gång? Hur vet vi att vi
är framgångsrika? Vilka normer och
beteenden gäller för vårt samarbete?
Det är inte lätta frågor, men nödvändiga
att reda ut för att lyckas.«

Den förmånliga funktionen
Ulla-Karin Eldh Bobeck möter många
olika företag och människor. Det är
tydligt att hon lever som hon lär och så
att säga är sin funktion.
»Att få vara med och hjälpa företag att
gå från att bestå av arbetsgrupper till
effektiva team är en förmån. Roligast av
allt är intresset jag får från människor.
När jag har kunnat vara med på ett
hörn och märker att en grupp har fått en
ökad tydlighet om vad de ska åstadkomma
och varför de ska samarbeta, så släpper
människorna fram mycket mer av sig
själva och det är fantastiskt roligt varje
gång det händer.
Oftast är känslan och upplevelsen att
jag får mer än vad jag ger.«

THE
SSG WAY

Sverige har en lång tradition av nära industriellt
samarbete mellan arbetsmarknadens parter,
mellan konkurrenter och mellan branscher.
Detta har även gett svenskarna en tilltro till att
samarbete ger resultat, och att kollektiv intelligens
gynnar den enskilde. SSG är ett exempel på att
det fungerar i praktiken.
Te x t Olof A xel sson ILLUSTR ATIONER JOAKIM K ARL SSON
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» Att utveckla gemensamma standarder
inom industrin leder till högre
tillgänglighet, driftsäkerhet,
personsäkerhet och därmed
även ökad hållbarhet
»
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Jonas Berggren drar paralleller med det
makroekonomiska planet, där länder
samverkar allt närmare. Ett exempel är det
årliga toppmötet, i Davos, som samlar en
grupp av världens ledande »hjärnor«.
»Utifrån givna utmaningar och problem
skapar man lösningar, som kommer alla till
del. Och precis så fungerar SSG:s modell.«

Under 40 års tid har SSG arbetat för att
utveckla ett tvärindustriellt samarbete, som
idag är unikt. Samarbetet har sitt ursprung
inom skogsindustrin, där konkurrerande
bolag har delat med sig av goda och dåliga
erfarenheter inom områden, som inköp,
underhåll, projekt, konstruktion och säkerhet.
Utgångspunkten har varit att samarbete ger resultat och tillsammans har de
deltagande företagen lyckats effektivisera
sina interna processer. Idag finns över 500
experter inom SSG:s nätverk, vilka kontinuerligt arbetar med att hitta nya, smartare
lösningar inom gemensamma problemområden. SSG har hittills tagit fram mer
än 450 tekniska standarder.
Sedan början av 2000-talet har SSG
engagerat andra branscher i sitt nätverk
och numera finns även stål-, gruv-, kemi-,
energi- och verkstadsbranscherna representerade. Nya industrier tillför ny kompetens
och tillsammans lär alla av varandra i en
större omfattning.
»Att utveckla gemensamma standarder
inom industrin leder till högre tillgänglighet,
driftsäkerhet, personsäkerhet och därmed
även ökad hållbarhet«, säger Jonas Berggren.

SSG

M

Gemensamma lösningar

Unikt tvärindustriellt
samarbete

SA

Samarbete inom industrin och mellan
konkurrenter är vid en internationell jämförelse något helt unikt. Att just Sverige
gått i bräschen beror på landets långa
industriella samarbetshistoria, som bygger
på en kombination av individualism och
tilltro till institutioner. Det menar Jonas
Berggren, VD för SSG:
»Vi är övertygade om att samarbete
lönar sig och vågar se bortom den egna
vinningen. Kollektiv intelligens skapar
nytta för det enskilda företaget.«
Svensk industri arbetar tillsammans och
kraftsamlar för att bli internationellt konkurrenskraftig, konstaterar Jonas Berggren.
»Genom att driva på gemensamma
effektiviseringar har vi lyckats bli världsledande inom flera områden.«
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Sparar stora belopp
Ett bra exempel är hur SSG utformat en
gemensam standard för hur man ska
projektera rörsystem.
»Genom att se över industrins behov, de
erfarenheter som är gjorda och ta tillvara
de bästa lösningarna på marknaden, har
vi skapat en standard, som minskar
kostnaderna för inköp av rör och rördelar
för rörsystem med 30 procent genom en
tillverkningsprocess tack vare mindre
materialåtgång. I ett aktuellt projekt, så
minskade kundens kostnad för investeringen med 1,8 miljoner kronor«, berättar
Jonas Berggren.

Med SSG:s standarder har industrin också
fått lättare att sätta press på leverantörerna.
För de som vill ha en chans i upphandlingarna gäller det att svara upp mot kraven.
»Här är det viktigt att framhålla hur
betydelsefullt begreppen hållbarhet och
livscykelekonomi är. Oavsett inom vilket
område vi tar fram en standard, så handlar
det om att lösa ett behov, men också lika
självklart att skapa energieffektiviseringar
och använda så lite material som möjligt.
Dessutom kan antalet förrådshållna
artiklar reduceras.«

Även tillverkarna deltar
I många fall ingår också de största tillverkarna i den kommitté, som arbetar fram
en standard. Så har fallet exempelvis varit
inom området ytskydd, där det gäller att
få fram färger, som står pall för tuffa
påfrestningar i många år. Att få med färgtillverkarnas idéer och kunnande i arbetet
har varit viktigt. Jonas Berggren avslutar:
»Gemensamma standarder är med andra
ord en viktig hållplats på den nödvändiga
vägen mot ökad hållbarhet.«
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Experterna spelar en nyckelroll i SSGs verksamhet

Så fungerar
kommittéarbeteT
Te x t Olof A xel sson FOTO ANDERS ELIASSON

SSG Rörsystemkommitté
Mikael Forseryd: »Vi sparar tid och resurser«

Mikael Forseryd, sektionschef vid anläggningsavdelningen på Stora Ensos bruk
i Skoghall, är inne på sitt andra år som
ordförande för SSG Rörsystemkommitté.
Förutom fasta ämnen och uppföljningar
tar kommittén ställning till remisser och
nya frågeställningar, som eventuellt ska
läggas ut på arbetsgrupperna.
Tidigare hade de flesta bruk varsin
standard, vilket krävde mycket tid och
resurser för att hålla dem uppdaterade.
»Lagar och förordningar ändras över
tiden och genom att vi tagit fram gemensamma standarder går det mycket lättare
att hålla en standard uppdaterad så att
säkerhet och lagar efterföljs.«
Gemensamma standarder är en stor fördel även för tillverkare och entreprenörer.
»De vet vad som gäller och slipper läsa
in sig och anpassa sig efter olika bruk.
För att arbetet ska fungera är det viktigt
att SSG lägger tillräckligt med resurser till
kommittéerna.
Alla bruk kapar sina kostnader, vilket
gjort det svårare för oss att lägga tid i
arbetsgrupperna. Det betyder att mer
måste ske på kommitténivå med SSG som
motor. Vi i kommittéerna driver på för att
saker och ting ska gå snabbare. Det är
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viktigt att arbetet inte blir försenat på
grund av resursbrist.«
Kommittéarbetet ger tillgång till ett
värdefullt nätverk för erfarenhetsutbyte.
»Ska vi till exempel installera ny
utrustning är det enkelt att be att få
komma och göra ett referensbesök på en
annan anläggning.«

Sparar tid och resurser
Under senare år har SSG Rörsystemkommittén genomfört en omfattande revidering av SSG:s standard för rörupphängningar/rörstöd i syfte att uppfylla EUs
direktiv om tryckbärande anordningar.
Dessutom har 66 nya SSG-standarder tagits
fram för rörklasser, som uppfyller EUs
direktiv om tryckbärande anordningar.
»De reviderade och nya standarderna
för rörklasser sparar tid och resurser på alla
anläggningar. De ger lägre inköpskostnader, förenklar upphandling för leverantörer,
anläggningar och konsulter. De ger också
en trygghet att anläggningen uppfyller
de grundläggande säkerhetskraven i
PED och följer god teknisk praxis och
effektiviserar projekteringen.«

SSG Säkerhetskommitté
Susan Björkqvist: »Nätverket är
oerhört värdefullt«

Susan Björkqvist, skydds- och säkerhetschef på SCA Östrand i Timrå, är ordinarie
ledamot i SSG Säkerhetskommitté, som
träffas fyra gånger per år. Dessutom har
kommittén telefonmöten och extra möten
vid behov. En återkommande fråga är hur
ny lagstiftning inom arbetsmiljöområdet
berör industrin.
»Vid vår senaste träff fanns flera representanter från Arbetsmiljöverket på plats
och berättade om två nya föreskrifter.
Det är smidigt för både oss och för dem
att industrin är samlad.«
Att utbyta erfarenheter och hitta
lösningar på gemensamma problem är
mycket värdefullt.
»Det är något jag har nytta av även i
mitt dagliga arbete. Man kan enkelt skicka
ut en fråga till någon i nätverket. Det finns
alltid någon som har ett bra svar.«
De gemensamma säkerhetsutbildningarna är ett direkt resultat av SSG Säkerhetskommittés arbete.
»Det skulle vi inte kunnat göra var och
en för sig. Vi mäktar med, eftersom vi gör
det tillsammans.«
Via kommittén har industrin också
enats kring en rad gemensamma begrepp
inom riskhanteringsområdet.
»Tidigare rådde en hel del förvirring,
man använde begreppen på olika sätt.
Nu har vi en gemensam modell, som alla
kan hänvisa till.«

SSG Ytskyddskommitté
Conny Lundholm: »Viktigt att
informera nyanställda om SSG«

Conny Lundholm är VD för det bolag vid
Stora Enso Skutskärs Bruk, som ansvarar
för vissa fastigheter, och han deltar även
i projektverksamhet. Han har suttit i SSG
Ytskyddskommitté i omkring 25 år,
varav 20 år som ordförande.
»Vi träffas två gånger per år, med
möjlighet för mindre grupper att ses
däremellan. Arbetet fungerar mycket bra.
I kommittén deltar färgleverantörer från
Sverige, Finland, Norge samt en korrosionskonsult. Sedan några år tillbaka finns
även en målningsentreprenör med.«
Conny Lundholm ser fördelar på flera
olika nivåer.
»Gemensamma standarder för hela
industrin underlättar för både beställare
och entreprenörer. Stora Enso och jag själv
får ut mycket av samarbetet. Jag har till
exempel kunnat bygga upp ett värdefullt
kontaktnät över hela landet.«
Behovet av branschsamarbete ökar
för varje år.
»De återkommande förändringarna
av rostskyddsprodukter, liksom nya miljökrav och EU-normer, gör att vi ständigt
måste anpassa våra krav. Bättre miljöer
ute i industrin gör det också nödvändigt
att vi hela tiden är med och förändrar
våra standarder.«
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Industriellt
samarbete ger
inköparna bättre kontroll

1 2012

»Vi har bara sett
början på utvecklingen«
Under större delen av årets arbetsdagar träffar Anders Lif, IFS, internationella industri-, och
affärskunder. När han ser hur vi i Norden försöker effektivisera och samverka inom industrin,
menar han att vi i delar ligger steget före övriga världen.
Te x t Anders Lövgren Foto IFS

Te x t Olof A xel sson Foto KRISTOFER LÖNNÅ

Den nya tjänsten SSG Registrerad
Leverantör ger industrins inköpare
bättre kontroll. »Samtidigt blir det
enklare för leverantörerna«, säger
Johan Engman, utvecklingschef på SSG.
En stor industri kan ha tusentals leverantörer.
Generellt är inköparna bra på att kontrollera
ekonomi, miljö, arbetsmiljö och CSR hos
nya leverantörer. Att följa upp hur de klarar
kraven över tid är däremot betydligt svårare.
Hösten 2012 lanserar därför SSG den
nya webbaserade tjänsten SSG Registrerad
Leverantör. I en gemensam databas
samlas fakta om leverantörerna, som
därmed slipper lämna samma uppgifter
till olika industrikunder.

En hygienfaktor
Basfakta, exempelvis F-skattsedel och ekonomiska data, samlar SSG in. Uppgifter om
kvalitetssystem, certifieringar och så vidare
lämnar leverantören själv via ett formulär.
Industrikunden tar fram en kravprofil,
som leverantörerna matchas mot, och
får också möjlighet att komplettera med
vissa egna frågor.
»SSG gör inga bedömningar, utan sammanställer bara informationen. För industrin är det här en hygienfaktor som bara
måste fungera, inte minst för att kunna
uppfylla sina egna interna revisioner och
ISO-krav«, säger Johan Engman.
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Signalerar tidiga förändringar
Systemet ger också möjlighet att snabbt
informera om det sker en förändring
hos en leverantör, exempelvis att företaget
får en försämrad kreditrankning eller
hamnar på obestånd.
»Tänk dig en industri, som beställer
delar som ska levereras om tre månader.
Först när delarna inte anländer blir det
klart att leverantören är på obestånd och
ännu inte börjat producera. Då blir det
svårt att hitta ett alternativ.«
Systemet kommer också att kunna
fånga upp hur leverantörerna arbetar med
CSR, Corporate Social Responsibility, ett
område där det ofta saknas rutiner.

Snedvrider inte konkurrensen
Under våren och sommaren ska tjänsten
färdigställas. Lansering beräknas ske den
1 september.
Tio koncerner med 15 industrienheter
har tecknat en avsiktsförklaring med SSG
och målet är att ha minst tre anläggningar
och 500 leverantörer anslutna redan vid start.
För att säkerställa att tjänsten inte bryter
mot några konkurrensregler har en särskild
utredning gjorts tillsammans med jurister.
»Syftet snedvrider inte konkurrensen
– snarare tvärtom. Naturligtvis kommer
tjänsten att utvecklas, så den följer lagar
och regler som råder om konkurrens,
personuppgifter och kreditupplysning.

Vi har också varit i kontakt med två
ackrediterade certifieringsorgan, som har
ställt sig positiva till konceptet«, säger
Johan Engman.

Fakta om SSG Registrerad Leverantör
– I databasen samlas information om
leverantörernas ekonomi, kvalitetsarbete,
arbetsmiljö- och miljöarbete samt CSR,
Corporate Social Responsibility. Leverantörerna slipper lämna samma information till
alla kunder.
– Industrikunderna kan snabbt och enkelt
se att leverantörerna – nya eller befintliga –
uppfyller kraven, och får information när det
sker förändringar som bör kollas upp.
– Industrin kan också söka på kvalificerade
leverantörer, som utför vissa tjänster på ett
effektivt sätt.
– Leverantörerna ges möjlighet att marknadsföra sina tjänster och kan på så sätt nå
en bredare kundbas. De kan också få stöd
och hjälp att bevaka och hålla exempelvis
certifikat uppdaterade.
– Bakom tjänsten står en arbetsgrupp med
representanter från bland andra Billerud,
Domsjö, SCA, SSAB och Stora Enso.

Hur ser du på arbetssättet i »The SSG
Way«, där konkurerande företag och
även leverantörer samverkar för att nå
bättre gemensamma lösningar?
»Att ett antal konkurrerande företag går
samman på det här djupare sättet för att
kostnadseffektivisera är unikt. Det jag
tycker är mest konstruktivt i samarbetet
är att man inte väntar på att någon annan
ska ta fram rätt standarder, utan gör det
själva. Fördelarna är många, bland
annat skapas ett industrigemensamt språk
och hundratals industriexperter från
olika bolag kan användas i gemensamma
utvecklingsprojekt och dessutom finns det
företag som är beredda att implementera
resultatet omedelbart, så att man får en
snabb utvärdering.«

fördelarna med något. Men man ska ha
respekt för att det är en svår marknad, som
paradoxalt nog ser lätt ut. Vi tror att
Europa och USA är lika och mycket
lättare att göra affärer i än exempelvis
Japan och Thailand, men det finns kulturella
skillnader att ta hänsyn till och vi förbereder oss kanske bättre när vi går in i för oss
främmande kulturer.«

Hur ser situationen ut i USA? Skulle
detta vara möjligt där?
»Det tror jag absolut. Amerikanska
bolag brukar agera snabbt när de ser

Hur kan och bör SSG och svensk industri
utnyttja detta försprång?
»Det görs redan i dag genom att SSG finns
och fungerar och utvecklingsarbetet hela
tiden pågår. På sikt kanske det går att
hitta nya områden, där standardiseringar
är möjliga, men det viktigaste fundamentet
– själva samarbetet över företagsgränser –
är ju redan på plats. SSG bidrar till att
göra parterna mer effektiva och därmed
också konkurrenskraftiga.«

Får vi med den nya ekonomin och
ökade investeringar i Business Technology se fler länder, marknader och
geografiska områden samarbeta över
gränserna framöver?

Har du mött liknande arbetssätt någon
annanstans internationellt?
»Inte alls så här. När jag och SSG:s vd
Jonas Berggren föreläste på University
of Toronto i Kanada om arbetssättet
ledde det till diskussioner, vissa åhörare
var faktiskt provocerade. De såg det lite
som kartellbildning och att man slöt sig
samman mot omvärlden – men lättade
upp när de förstod att detta var öppet för
alla som ville vara med. Det fanns nog
en undran över att sju skogsindustrier
stod bakom konceptet och inte en neutral
standardiseringskommitté.«

blir arbetet enklare och mer effektivt
om symbolerna som används i operatörsystemen är lika och om en reservdel har
samma namn på olika bruk.«

»SSGs samverkansmodell är unik«,
säger Anders Lif, IFS.

Är det en konkurrensfördel för svensk
industri att arbeta med branschgemensamma lösningar?

»Det internet gjort är att riva många
geografiska och kulturella barriärer.
Det gör att vi också blir mer mentalt förberedda på att hantera frågor som tidigare
av tradition varit av autonom karaktär.
Från att varje anläggning velat ha hög grad
av självbestämmande går det mot att de
söker koncerngemensamma processer
och över tid även lösningar över företagsgränser. Och där tror jag att vi bara sett
början på utvecklingen.«

»Ja, det är en stor fördel. Man kan se det
ur ett nationalekonomiskt perspektiv, där
konkurrerande företag samtidigt
sporrar och lär av varandra. Rent konkret
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Här byggs nya system
för gränslösa affärer
Te x t anderrs lövgren foto IFS

Anders Lif

Under våren börjar skogsindustrikoncernen
Holmen att använda affärssystemet
IFS Applications på koncernnivå. När
implementeringen är helt färdig har det
införts på fem svenska och en engelsk
produktionsenhet. I lösningen ingår
uppkoppling till den standardiserade
produktdatabas som SSG utvecklat. I den
finns över 600 000 artiklar.
»Vi ser produktdatabasen som en viktig
del i optimeringen av våra förråd och vår
reservdelshållning«, säger Lars Jönzén,
strategisk inköpare, Holmen.

TRE
TRENDER
INOM
AFFÄRSVÄRLDEN
2
1

MOBILA LÖSNINGAR

Appar för smart phones och olika typer
av smart pads har effektiviserat enskilda
användares möjlighet att ta med sig
information ut i fält och till exempel
felrapportera objekt genom att ta kort
med telefonkameran.
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Moderna affärssystem arbetar allt mer
gränsöverskridande och flexibelt. Symbiosen med omvärlden kan till och med
innefatta integration mellan konkurrenter.
Att produktionsenheter både inom och
över koncerngränser kan dela på resurser
som till exempel reservdelslager är en
viktig vinstdrivande funktion. Tjänster av
denna typ erbjuder nu SSG tillsammans
med affärssystemutvecklaren IFS.

Erkännande för SSG

MOLNTJÄNSTER

Allt fler delar av IFS Applications placeras idag i molnet och tillsammans med
Microsoft har IFS utvecklat appar för smarta
telefoner i molnet. Annan funktionalitet
som IFS erbjuder som molnlösningar är till
exempel uppdragsoptimering av underhållspersonal, RCM (reliability centered
maintenance). Även SSGs produktdatabas
är en molntjänst.

3

AUGMENTED REALITY

Serviceteknikerns smarta telefon kombinerar
information från gps med en produktdatabas och på displayen kan det t ex visas var
närmaste packning finns, servicehistorik på
objektet eller ritningar av detsamma.

Att en av Europas största tillverkare av
tryckpapper implementerar affärssystemet
är ett erkännande för den modell som IFS
och SSG tillsammans utvecklat.
»Att inom underhållssidan sätta ett
koncernperspektiv när man genomför
optimering av olika verksamhetsdelar ger
stora besparingar redan på kort sikt«, säger
Anders Lif, Global Director for Product &
Industry Marketing på IFS World.

Konkret samarbete
Anders Lif, som arbetat inom IFS sedan
1998, har på nära håll följt affärssystemens
utveckling. Han målar upp en spännande
bild, där flexibilitet och effektiviseringar är
återkommande begrepp.
»Det finns inget utrymme för oplanerade stopp i industrin. Men det kostar
onödigt mycket att lagra alla reservdelar
på varje enhet. Konkret samarbete och
integration både inom och utanför den
egna koncernen är vår lösning.«

Globalt samarbete
Ett exempel på vad IFS Applications
klarar av går att hitta på reservdelssidan.
SSG har under många år byggt upp sin
reservdelsdatabas. IFS Applications är integrerat med den här databasen och då kan
användaren – exempelvis Holmen – skrota
alla unika reservdelsnamn som tidigare
använts på enskilda bruk.
Resultatet blir att en underhållschef
snabbt får överblick på vad som finns
tillgängligt inom den egna koncernen och
kan få varan skickad internt för att åtgärda
problemet. Nästa steg kan vara att samarbeta kring reservdelar över koncerngränser.
»Att konsolidera reservdelsförråden i
den tunga industrin, så att man samkör
dessa, kan frigöra kapital i mångmiljonklassen som idag ligger bundet i reservdelsförråden«, menar Anders Lif.

Tröghet existerar inte
Utvecklingen för affärssystem är expansiv.
Anders Lif målar upp en bild där ordet
tröghet är bannlyst. Att kunna agera och

reagera snabbt är nyckelord. IFS har en
utvecklingsmodell för affärssystem, som
bygger på att kunden är djupt integrerad
i processen.

Tre områden i framkant
IFS har utvecklat flera »industry advisory
councils« – vertikala kundgrupper – som
man jobbar ihop med för att utveckla
och förbättra affärssystemen.
»Tittar man framåt så ligger tre områden i framkant när det gäller intresset från
industrin. Mobila lösningar, molntjänster
och »augmented reality« – vilket betyder
funktionalitet, där man kompletterar
verkligheten med information från olika
datakällor. Ett exempel kan vara en servicetekniker på fältet, som håller upp sin
smarta telefon mot ett anläggningsobjekt
och genom kombination av gps, gyro och
kompass kan identifiera objektet och få
upp objektinformation som ritningar och
reservdelslistor i displayen. IFS bygger sina
mobila lösningar bland annat i form av
appar för smarta telefoner som tjänster i
molnet«, säger Anders Lif.

Fokuserar på affärerna
Han tillbringar i runda tal 200 dagar om
året på resande fot och träffar internationella industrikunder. Allt mer sällan
använder han begreppet IT. Istället pratar
han om BT. »Information technology« har
blivit »business technology«. Förklaringen
är att IT blivit en så given förutsättning
för all affärsutveckling. Det är resultatet,
affärerna, man fokuserar på och inte den
tekniska lösningen.
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Det finns en väldig

KRAFT
I DEN SVENSKA

INDUSTRIN

»Det finns en väldig kraft i den svenska industrin och en stor omställningsförmåga. Vi har i ett
internationellt perspektiv nått långt i vårt samarbete mellan arbetsmarknadens parter och mellan industrier
och tjänsteföretag«, säger Sverker Martin-Löf, ordförande i Industrivärden, i denna intervju, samtidigt som han
kritiserar den svenska politiken för bristande erfarenhet och förståelse för industrins villkor och förutsättningar.
Te x t C ARL JOHARD Foto JULIANA YONDT

Vilka är svensk industris allra största
konkurrensfördelar idag?
»Sverige är fortfarande ett fantastiskt
industrisamhälle. Vi har en mångfacetterad industristruktur med ett stort
antal spännande globala företag och
många medelstora och mindre företag
som underleverantörer. Det finns många
länder, som mer eller mindre på ett olyckligt sätt har raserat sina industrisamhällen.
Inget ont om tjänsteföretag, men det går
inte att bygga det framtida samhället ensidigt på tjänsteföretag och servicenäringar.«

Det låter som en gliring till politikerna?
»Det finns mycket att önska om politikernas insikt och intresse för industrins
förutsättningar. Många saknar förståelsen
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för och förmågan att kommunicera exportindustrins betydelse för landets sysselsättning och det faktum att välfärd och
sysselsättning hänger ihop. Vi kräver inget
av våra politiker annat än att de ibland
tänker även på våra förutsättningar och
våra spelregler.«

Inom vilka områden anser du att
politiken saknar en djupare förståelse för
industrins villkor?
»Ett sådant exempel är det bristande
politiska ledarskapet när det gäller energifrågan, som hittills bara kännetecknats av
fastlåsning och kortsiktiga lösningar. Så
länge regeringens energiöverenskommelse,
som i sig är bra, inte har ett blocköverskridande stöd i riskdagen, är risken stor

att den blir verkningslös. Politikerna
gör tyvärr mycket sällan tillräckligt
bra konsekvensanalyser.«

Det är en tuff anklagelse?
»Ja, men se bara på den misskötta miljöpolitiken. Det är mycket svårt att förstå
sådana miljöbeslut, som bara skadar industrins konkurrenskraft och inte leder till
någon miljöförbättring. När vi nu har ett
internationellt näringsliv, som är konkurrensutsatt, då kan vi inte ha helt andra
spelregler än vad våra konkurrenter har.
Då tappar vi konkurrenskraft eller också
måste vi flytta ut. Ett sådant beslut är
svaveldirektiven i Östersjön (se sidan 34),
där vi fullständigt har skjutit oss i foten.
Så kan vi inte göra i en industrination.
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» Politikerna slarvar och

Sverker Martin-Löf
Född I Hudiksvall 1943.
Aktuell Styrelseordförande i Industrivärden,
SCA, Skanska och SSAB, vice styrelseordförande i Ericsson, styrelseledamot i
Svenska Handelsbanken.
Bakgrund Har tidigare bland annat varit
vice ordförande i Svenskt Näringsliv, VD för
SCA 1988-2002, VD för MoDo Chemetics
och Sunds Defibrator AB 1982-86 samt
brukschef på SCA Östrand.
Övrigt Sverker Martin-Löf är sedan 1981
ledamot av Ingenjörsvetenskapsakademien
och utnämndes 2004 till hedersdoktor vid
Mittuniversitetet.

Det är jobbigt och det är tråkigt. Jag tror
inte att vi får de stora länderna att sänka
sina svavelutsläpp bara för att vi går före.
Det är bättre att sätta press på dem med
sikte på att vi alla göra lika samtidigt eller
också hjälpa dem för att få en betydligt
större utväxling på insatsen.«

Har du fler exempel?
»Ja, en annan politisk försämring är de
punktskatter och handelssystem av olika
slag – utsläppsrätter och gröna certifikat
– som har införts på energi- och miljöområdena. De har inte blivit bra och de styr
inte heller rätt. Den gamla principen, där
det för expansion och nyetablering krävdes
bästa teknik, fungerade mycket bättre.
Då gick det att kombinera miljöinsatser
med god lönsamhet. Ofta var tekniken
dessutom kostnadseffektiv och vi fick
möjlighet att genomföra förändringarna
när vi ändå kunde expandera och förbättra
produktiviteten. I Tyskland, där industrin
är mycket starkare, finns en helt annan
politisk tradition att förstå och stödja den
industriella utvecklingen och sysselsättningen. I Sverige är det svårare.«

Vilka konsekvenser får detta för
industrin och Sverige?
»Allt detta påverkar och urholkar konkurrenskraften för de svenskbaserade
verksamheterna. Industrins investeringar
är långsiktiga. Är kalkylsikten dålig och
prissättningen ineffektiv, så sker investe-
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det görs mycket sällan tillräckligt
bra konsekvensanalyser«

ringarna utomlands istället för i Sverige,
vilket är synd.«

Är det verkligen så?
»Ja, det finns otaliga exempel på planerade
investeringar i Sverige, som inte blivit av.
Det är bara så det är. Många svenska
företag gör ju trots dessa bekymmer rätt
så bra ifrån sig på hemmaplan, men vi
skulle kunna göra mycket mer. Inom SCA
skulle vi exempelvis ha investerat mer i
pappersproduktion om vi bara förstått
hur Sverige långsiktigt ville ha det med
energipolitiken.«

Har detta påverkat sysselsättningen
i Sverige?
»Ja, resultatet blir att sysselsättningsbasen
undermineras. Ska Sverige hålla ställningarna, då är det viktigt att vi utvecklar
aktiviteter, så att människor söker sig till
industrin för att det finns jobb där. Många
oroar sig för tillströmningen av tekniker
och ingenjörer till industrin. Men om
de unga studenterna tror att vi är på väg
ut ur ett industrisamhälle och in i något
annat och att industrin är något vi ändå
ska avveckla, så påverkar det givetvis deras
inställning när de gör sina karriärval.«

Har ni framfört dessa synpunkter
till regeringen?
»Jag har varit i svenskt näringsliv länge och
jag känner att det har blivit allt svårare att
få genomslag för våra synpunkter.«

Vad beror det på?
»Historiskt har det varit en bra kommunikation mellan organisationerna och regeringen och olika departement. Tidigare
var det rejäla remissomgångar, synpunkter
kom in och man lyssnade. Idag är det
politiska systemet så otroligt politiserat
och populistiskt. Näringslivet betraktas
numera som ett särintresse, fastän vi ju
egentligen borde vara mer av ett allmänintresse. Idag finns det inget politiskt parti
vi kan kroka arm med. Göran Persson sa,
när jag talade med honom för ett år sedan,
att den som tar den pedagogiska rollen
att koppla ihop industrin med välfärd och
sysselsättning vinner nästa val.«

Finns det något positivt med svensk
näringspolitik?
»Jo, men det är inte tack vare det politiska
systemet, som vi har den industri vi har.
Det är en väldig kraft i den svenska industrin med en stor omställningsförmåga. Vi
har utvecklat en bra arbetsmarknad, med
en stor respekt mellan fackföreningar och
industriföreträdare. Vi har i ett internationellt perspektiv nått långt i vårt samarbete,
trots att det ibland uppstår konflikter.
Vi har mer av samverkan än bråk. Vårt

fokus är inställt på förhandlingslösningar
utan alltför långtgående lagstiftningskrav.
Det är bra att politikerna inte har reglerat
sönder det. Många andra länder har här
betydande problem.«

Svensk industri har också en lång historia
av unik samverkan mellan konkurrenter.
Hur ser du på fortsatt samarbete inom och
mellan industrierna?
»Åtminstone inom basindustrin har det
varit så att vi har haft mer att vinna på
öppenhet, utbyte och samverkan än på
slutenhet. Vi har haft ett vinnande utbyte
av erfarenheter och kompetens, som bland
annat skett inom SSG. Alla behöver inte

dela allas misstag. Här har svensk basindustri varit framgångsrik. Så länge vi gör
enkla stapelvaror har vi mycket att vinna
på utökat samarbete. När du däremot
kommer långt ut i förädlingen mot dina
slutprodukter, som på hygiensidan inom
SCA, då ökar behovet av egna lösningar
och att på egen hand utveckla det
företagspecifika värdet.«

Hur ser du här på SSGs verksamhet och
SSGs roll och uppgift?
»SSG:s uppgift är att få ut synergier
mellan industribolag, som finns i en
geografisk närhet och inte tillhör samma
koncern. Målsättningen med samarbetet
är att på olika sätt sänka kostnaderna
och samtidigt öka produktiviteten, effektiviteten och säkerheten.
Samarbetet startade en gång inom SCA,
som först försökte göra detta internt mellan bruken och sedan valde att bredda det
till att omfatta hela skogsindustrin. Nu har
uppenbarligen detta industriella samarbete,
som är helt frivilligt och inte tvingande,
utökats till att engagera en stor del av den
svenska industrin. Det skulle jag vilja säga
är det bästa betyget på att det skapar värde
och att folk inom industrin också förstår
och uppskattar det.
Jag tycker verkligen att det är roligt
att bolagen förstår och utnyttjar den
här möjligheten. I en allt mer konkurrensutsatt värld blir detta en unik och allt
viktigare konkurrensfördel.«
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»Vi vill gärna utöka
massaproduktionen
i Sverige«
»På lång sikt är skogen ytterst strategiskt
viktig för oss. Det finns behov av att
bygga ut på massasidan i Norrland«,
säger Sverker Martin-Löf, ordförande
i Industrivärden.
Skogsindustrin befinner sig i en väldig
omställning. Hur ser du på SCA Forest
Products roll i det framtida SCA?
»Den europeiska skogsindustrin har
mycket riktigt stora utmaningar framför
sig. Därför är vi särskilt glada över att vi
tidigare har tagit steget in i hygiensektorn,
som är stabil, växer och har spännande
utvecklingsmöjligheter internationellt. I
detta perspektiv utvecklas också Sverige
till att bli en strategiskt viktig kunskapsoch råvarubas för oss.«
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Ser du även framöver en nära sammankoppling mellan den svenska råvarubasen
och utvecklingen inom hygien?
»Ja, SCA är ett svenskt företag och allt
vi kan göra hemma gör vi hemma. Vi är
utan tvekan Europas största köpare av
massa och vi var så sent som på 1970-talet
Europas största producent av massa. På
lång sikt är tillgången till skogen av stor
betydelse för oss.
Så långt det är politiskt och ekonomiskt
möjligt och våra skogstillgångar räcker
finns all anledning att utnyttja den
fantastiska råvara vi har i Sverige.
Det finns ett stort behov av att bygga
ut och vi vill gärna investera mer på
massasidan i Norrland.«

IMOs
svavelbeslut
ett politiskt
haveri
FN-organet IMO:s beslut att sänka gränsvärdet för svavel i bunkeroljan för fartygstransporter från 1,5 % till 1,0 % i år och
sedan ända ned till 0,1 % från 2015, har
väckt stark kritik från den svenska
basnäringen i form gruvor, stål och skog.
Beslutet gäller bara inom det så kallade
SECA, Sulphur Emission Control Areaområdet, det vill säga Engelska Kanalen,
Nordsjön och Östersjön. Övriga marina
transportområden inom EU och övriga
världen får behålla svavelgränsen på 4,5 %
till 2012, då den sänks till 3,5 % och från
2020 till 0,5 %. Organisationen Skogsindustrierna menar att detta oövertänkta
beslut kommer att leda till en snedvriden
konkurrens inom EU.
»Konsekvenserna för svensk industri
och basnäring kommer att bli ödesdigra«,
säger Industrivärdens ordförande Sverker
Martin-Löf.
Enligt de studier som Svenska Sjöfartsverket gjort leder beslutet till att kostnaderna för sjötransporter kommer att öka
med 30–45 %.
»IMOs beslut om nya svavelvärden
kommer inte att leda till minskad miljöbelastning. Transportflödena kommer
istället att flytta över till lastbilstransporter
med ökade koldioxid- och svavelutsläpp
som följd. Dessutom adresseras helt fel
miljömål. Östersjön lider idag inte av
försurning, utan av övergödning, algblomning, som beror på höga halter av
fosfor och kväve, som framför allt orsakas
av jordbruket«, säger Sverker Martin-Löf.
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Succén fortsätter
för SSG Entre
Te x t C arl Johard Foto Kris tofer Lönnå

Den interaktiva säkerhetsutbildningen
SSG Entre, som lanserades så sent som
för drygt fem år sedan, tar nu industriSverige med storm. Hittills har 120
industrienheter anslutit sig till industrisamarbetet, samtidigt som drygt
90 000 entreprenörer genomgått
utbildningen och fått ett Entre-pass.
»Många fler företag och branscher är på
gång. Vi märker ett stort och växande
intresse från hela den svenska tillverkande
industrin. I Finland har vi redan ett nära
samarbete med Arbetarskyddscentralen

och deras Arbetssäkerhetskort och i Norge
har flera industriföretag visat intresse för
att ansluta sig till Entre-konceptet. Tillsammans med SCA har vi även utvecklat
ssg Entre till att fungera som inpasseringskort till industrins anläggningar«,
säger Jakob Sandwall, chef för SSG:s
affärsområde Hälsa Säkerhet Miljö.

Effektivare utbildning
Den traditionella säkerhetsutbildningen
har varit såväl tidskrävande som kostsam
och ineffektiv. SSG Entre erbjuder stora
fördelar, bland annat genom en ökad
säkerhet och kontroll med färre tillbud och
olyckor som följd, en ökad flexibilitet och
en förbättrad kostnadseffektivitet.
»Framgångarna för SSG Entre visar på
ett stort uppdämt behov, liksom att såväl
enskilda industrienheter som entreprenörer
har haft mycket att tjäna på detta industrisamarbete. Under 2012 fortsätter vi
finslipa och att utveckla Entre-konceptet
med flera kvalitetshöjande åtgärder«, säger
Jakob Sandwall.
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Den
europeiska
utmaningen
»Samverkan över nationsgränser och med näringslivet krävs för
att styra undan från den systemkris, som hotar vår stabilitet och
vårt välstånd för en lång tid framöver. Vi behöver ett internationellt
ledarskap«, säger Kristina Persson, tidigare vice riksbankschef
och numera ordförande för tankesmedjan Global Utmaning.
Te x t C arl Johard ILLUS TR ATION OSK AR BELIN
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»Med samarbete
och allianser
kan vi lösa
den globala
krisen«
När Kristina Perssons far avled år 1990
valde hon att använda arvet till att starta
Frejas Fond med syftet att verka för demokrati, hållbar utveckling och jämställdhet.
När hon 17 år senare lämnade arbetet
som vice Riksbankschef efter att innan
dess varit såväl socialdemokratisk riksdagsledamot som landshövding i Jämtland,
valde hon att med stöd av fonden och
tillsammans med ett antal andra personer
starta tankesmedjan Global Utmaning.
»Jag har successivt insett att de stora
frågorna sällan går att foga in i den
traditionella höger-vänsterskalan: synen
på miljön, Europa, jämställdhet, demokrati
och människosyn följer sällan den vanliga
blockindelningen. Möjligheterna att
komma framåt i de frågor, som jag tyckte
är viktiga, är större utanför partipolitiken.«

Mycket verkstad
med små resurser
Global Utmaning är en ideell och
oberoende tankesmedja, som verkar för
demokrati och hållbar utveckling.
»Vårt syfte är att skapa dialog, sprida
kunskap och en kritisk öppenhet inför
de förändringar som globaliseringen för
med sig, särskilt för arbetsmarknaden,
välfärden, demokratin och miljön«, säger
Kristina Persson.
Med en förhållandevis liten budget
och ett litet kansli i Stockholm med fem
anställda försöker Global Utmaning
analysera Europas roll i den framväxande
nya världsordningen. Till sin hjälp har
den ett stort antal seniora rådgivare
som arbetar ideellt, bland andra förre
finansministern Allan Larsson, förre
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migrationsministern Jan O Karlsson och
nationalekonomen Sandro Scocco. Ett
nära samarbete finns även etablerat med
flera andra europeiska tankesmedjor.
Verksamheten finansieras till mer än
90 procent av företag och organisationer,
som HSB, PwC, Skandia, Familjebostäder,
Sveaskog, PA Resources, Vattenfall, UD
och SIDA.

Forestry for Development
I Global Utmanings projekt Forestry
for Development,F4D, granskas förutsättningarna för hållbart skogsbruk i Kenya, Tanzania och Liberia,
de två senare västafrikanska stater
som båda nyligen lämnat blodiga
inbördeskrig bakom sig. Nu försöker
man kombinera snabb tillväxt med
långtgående miljöskydd.
I Liberia omvandlar Vattenfall
uttjänta gummiträd till biobränsle
som ska minska användningen av
kol i Europa och öka tillgången på
el lokalt. I Sierra Leone utvecklar
Addax biobränsle för EU-marknaden
och ska därmed uppfylla långt högre
hållbarhetskrav än vad de lokala
aktörerna tidigare ställts inför.

Den europeiska utmaningen
Global ekonomi och globalt ledarskap
är två av tankesmedjans allra viktigaste
fokusområden.
»Vi är så sammanflätade och beroende
av varandra i Europa och i världen. Går
det dåligt för Europa, så går det dåligt
för Sverige«, säger Kristina Persson.
Den nuvarande accelererande ekonomiska krisen i Europa är, enligt Global
Utmaning, en systemkris, som kräver
politik, ledarskap och samarbete.
»Det är i grunden en global kris, som
- om den inte hanteras väl - hotar vår
stabilitet och vårt välstånd under en lång
tid framöver. Ett enat Europa skulle kunna
verka för lösningar på de egna problemen
och ta ansvar för den globala ekonomin,
tillsammans med de andra stora aktörerna
i världen.«
Enligt Kristina Persson har globaliseringen på kort tid kullkastat stora delar av
villkoren för politik och demokrati.
»Dilemmat är att ekonomin har globaliserats men inte politiken – demokratin.
Just nu är det finansmarknaderna, som
borde tjäna som smörjmedel och stöd till
den reala ekonomin, som styr förloppet i
den europeiska krisen.«

Brist på politiskt ledarskap
I alla de stora ödesfrågorna – Europas
framtid, de globala ekonomiska obalanserna, arbetslösheten, klimatfrågan, hoten mot
ekosystemen och frågan hur vi ska klara
framtidens välfärd med en allt äldre befolkning – råder en förbluffande passivitet från
politikernas sida, enligt Global Utmaning.
»Politikerna har inte lyckats hålla jämna
steg med förändringarna av den globala
ekonomin de senaste 20-30 åren och de
har definitivt inte försökt eller klarat av
att förklara för väljarna hur allt hänger
samman och påverkar deras liv. Demokratin har helt enkelt inte hängt med«,
säger Kristina Persson och fortsätter:
»Det är politik som saknas och det
behövs ett mycket gott och starkt
ledarskap. Den globala ekonomin behöver
globala institutioner och en global politik

för att kunna skapa en riktigt hållbar
balans mellan fria marknader och gemensamma intressen.«

folkbildning och väljarnas besked i valen,
som kommer att göra skillnad.«

Nödvändigt med samverkan

Dessutom, menar Global Utmaning, måste
politikerna hitta lösningar i nära samarbete
med näringslivet.
»Inom Global Utmaning försöker vi
bygga allianser med näringslivet för att
flytta fram positionerna.
De här frågorna måste lyftas fram på
den politiska dagordningen. Och för att
lyckas med det krävs det nya röster som
politikerna lyssnar på och dessa måste
komma från näringslivet.«

Enligt Global Utmaning kräver globaliseringens konsekvenser en ökad samverkan
för att politiken ska kunna bita.
»Insikten om detta är inte så djup,
många av Europas politiska ledare verkar
fortfarande tro att nationella lösningar
räcker. Politikerna måste fatta beslut om
åtgärder, som svarar mot väsentliga sociala
och mänskliga behov. Insiktsfulla ledare
i olika läger behöver samarbeta över de
traditionella gränserna«, säger Kristina
Persson och tillägger:
»Problem, som skapas av människor,
kan också lösas av människor. Det är
kraften underifrån i form av nya rörelser,

Ökat samarbete med näringslivet

Kristina Persson
Bor Stockholm och Frösön, Östersund.
Karriär Riksdagsledamot för Socialdemokraterna,
landshövding i Jämtlands län 1995-2001, vice
Riksbankschef 2001–2007, ordförande Global
Utmaning från 2007.
Aktuell Grundare av stiftelsen Frejas fond,
grundare av och arbetande ordförande för
tankesmedjan Global Utmaning och ordförande
för Föreningen Norden.
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Ingenjörer som går
utanför gränserna
Ett modernt företag nöjer sig inte med att utveckla sin affärsidé och tjäna pengar.
Det vill också göra gott i världen. »Det går helt i linje med hur vi tänker inom
Ingenjörer utan gränser«, säger Lars Pakarinen.
Te x t Anders Lövgren Foto L ars Pak arinen

Sundsvall
visar sitt
goda hjärta

1 2012

I den lilla byn Orongo vid Victoriasjön i södra Kenya är tillgången
till rent vatten en lyxvara. Detta
område är ett av de värst drabbade
av malaria och aids i hela Afrika.

Te x t C arl Johard FOTO kris tofer lönnå

Ingenjörer utan gränser, Engineers Without Borders, har en lång och lite krokig
historia. Under årens lopp har livskraften
skiftat i styrka inom den ideella föreningen, men efter en nystart år 2000 är den i
dag en global angelägenhet med deltagande
ingenjörer från ett 40-tal länder och
Sveriges bidrag är starkt. Av totalt cirka
40 000 medlemmar internationellt, så
kommer 600 från Sverige.

Lars Pakarinen, ingenjör utan gränser, löser just nu
problem med sophantering i Freetown, Sierra Leone
där bilden är tagen.

»Verksamheten har fått en skjuts av att
ha en nära anknytning till universiteten.
Lektorer har fått med studenter, som
jobbat med internationella utvecklingsprojekt och examensarbeten. Sedan har
deras engagemang fortsatt inom yrkeslivet.«

Häftigt att hjälpa andra
Lars Pakarinen är själv kemiingenjör och
vid sidan av eget företagande i Borås är
han en av de svenskar, som är
mest engagerade i föreningen.
Bland annat sitter han med i den
internationella styrelsen.
För egen del tror Lars Pakarinen
att engagemanget i globala frågor
kom med modersmjölken. Under
uppväxten bodde familjen i olika
afrikanska länder och han såg vilka
förbättringar som bra tekniska
lösningar och modern kunskap
kunde medföra.
»Jag upptäckte att det är häftigt
att förbättra för andra. Nu märker
jag tydligt att det blir allt mer
självklart inom näringslivet att
arbeta med CSR, Corporate Social
Responsability, vilket är precis vad
det handlar om. I vårt land har vi tidigare
varit ovana vid att företag engagerar sig på
andra sätt än att betala skatt, men nu är
socialt ansvar en trend.«

Stöd från många
Han ger som exempel att ingenjörer från
både Ericsson och Volvo deltar i olika
samarbetsprojekt. Direkt ekonomiskt stöd
har kommit från bland andra Sida och
Folke Bernadotte Stiftelsen.
Svenska medlemmar har varit på plats
i exempelvis Kenya och Tanzania och
arbetat med vattenprojekt. Den stora
utmaningen ligger ofta på ett annat plan
än det tekniska.
»Att hitta rätt beslutsfattare är inte lätt.
Det gäller att komma överens med både
myndigheter och byäldsten. Men lyckas
man med det så kan i slutänden en by få
rinnande vatten, trots långa avstånd och
höjdskillnader till en källa.«
Reflekterande, kreativt
och professionellt
Ingenjörer utan gränser beskriver på sin
hemsida sitt arbete som:
– Reflekterande för en genomtänkt,
ansvarsfull hållning som svarar mot
dagens och morgondagens behov.

I syfte att få ett härbärge för delar av sina
CSR-aktiviteter och sitt mångåriga engagemang för barnen i Orongo har SSG har
tagit initiativ till att bilda en helt ny, ideell,
regional hjälporganisation. Föreningen har
fått namnet Avsändare Sundsvall.
»Vi har skapat en hjälporganisation för
människor i nöd. Sundsvall med omnejd
är unik, därför att här finns det ett stort
hjärta hos människorna«, säger Jonas
Berggren, VD för SSG.
Tio personer från Sundsvall, däribland
SSG:s medarbetare Jonas Berggren, Carl
Johard och Linn Folke, är styrelseledamöter i den nya föreningen, vars syfte är
att via olika projekt samla in pengar och
andra förnödenheter för människor i nöd.
Alla människor, företag, organisationer
och föreningar är välkomna att ansluta sig
som medlemmar via föreningens hemsida
www.avsandaresundsvall.se. Medlemsavgiftens storlek är frivillig utifrån devisen:

Från var och en efter dennes förmåga.
»Föreningen drivs till hundra procent av
ideella krafter. Det innebär att alla medlemsavgifter och alla insamlade medel ska
gå direkt ut till de människor eller grupper
av människor de är ämnade för.
Alla utlägg, som styrelse och förtroendevalda inom föreningen har, ska betalas
av dem själva eller av sponsorer«, säger
Jonas Berggren.

»Vi har skapat en hjälporganisation för människor i nöd. Sundsvall med
omnejd är unik, därför att här finns det ett stort hjärta hos människorna«
Avsändare Sundsvalls första kampanj är
inriktad på att samla in förnödenheter och
pengar för vattenreningsprojekt i den
fattiga provinsen Orongo i nordvästra
Kenya. Senare under året startas även
insamlingsprojekt för människor i nöd
i Sundsvallsregionen.

– Kreativt med projekt som baseras på
kvalificerad ingenjörskonst och konstruktiv
fantasi i skapande gemenskap.
– Professionellt med teknik, projektledning och entreprenörskap som vilar
på ingenjörvetenskaplig grund och
etablerad ingenjörsetik.
Mer information finns på
www.ingenjorerutangranser.se
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Säkerheten först på

LKAB
LKABs långsiktiga mål är noll olycksfall på arbetsplatsen och för att nå dit gäller det att alla arbetar
aktivt med företagets säkerhetsarbete och säkerhetskultur. Ingenting får gå före personalens hälsa.
»Om inte LKAB tar hand om sin personal, så tar man heller inte hand om produktiviteten«, säger
Henrik Magnusson, verksamhetsutvecklare vid företagshälsovården.
Te x t Anders Lövgren foto LK AB

I exakt samma stund som tidningen we:s
reporter stiger ur bilen framför grindarna
till LKAB i Kiruna kör två ambulanser
med blåljus in på området.
Två arbetare, anställda av entreprenadföretag, visar sig ha skadats av fallande
stenblock under jord. De har tur och klarar
sig lyckligtvis undan med vad som beskrivs
som mindre blessyrer.
Händelsen ger dock en speciell inramning till uppdraget att skriva om
gruvjättens arbete med säkerhet och hälsa.
Framför allt blir det en påminnelse om
att det är en arbetsmiljö, där olycksrisken
ständigt är närvarande. Och att få veta mer
om hur företaget tagit sig an säkerhetsarbetet känns med ens extra angeläget.

Trend i rätt riktning
Under 2011 hade koncernen med 4 100
anställda minskat antalet olycksfall med
en tredjedel jämfört med 2010. I konkreta
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siffror var det ett hopp från 73 till 43 fall
som ledde till arbetsfrånvaro.
»Trenden pekar även på lång sikt mot
en allt säkrare arbetsmiljö. Att ambulanser
med blåljus kör in genom grindarna
är mycket ovanligt«, säger Roland
Kullebjörk som är arbetsmiljöutvecklare
vid LKABs företagshälsovård.
En successiv utveckling inom det fysiska
arbetsmiljöområdet har pågått under en
lång period, men det är inte bara där som
ansträngningarna varit stora.
»De senaste åren har LKAB börjat
fokusera mer och mer på hur beteenden
och attityder orsakar olycksfall. Arbetsmiljö har alltid varit ett strategiskt viktigt
område för oss, men de senaste åren har
arbetsmiljöarbetet verkligen tagit ett stort
kliv när det gäller att arbeta med värderingar och att skapa en säker kultur«, säger
Henrik Magnusson, verksamhetsutvecklare
vid företagshälsovården.

Kulturförändring
2006 tog LKAB ett viktigt steg för att
reducera olycksfallen. Detta arbete kom att
döpas till ”Säkerheten Först”. Genom att
tydligt visa att inget går före personalens
hälsa, är målet att skapa en kultur, där alla
som utför arbeten inom LKABs verksamheter tar hand om varandra. Genom
ett långsiktigt och tålmodigt arbete har
arbetet börjat bära frukt.
»Om inte LKAB tar hand om sin
personal, så tar man heller inte hand om
produktiviteten - det är ett mer affärsmässigt sätt att uttrycka det«, menar
Henrik Magnusson.

Så här sammanfattas
de steg som LKAB tagit
Tydligt ledarskap: Hela ledningen visar
både i tanke och handling att säkerhet är
en kärnfråga inom LKAB. Det finns ett
stöd för att arbeta säkert och de förmedlar
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någon tydlig skillnad gällande antalet
inträffade olycksfall. De senaste årens
olycksfallsfrekvenser visar på en jämn fördelning mellan externa företag och LKAB.
Extra nivå: För att nå LKABs långsiktiga målet om noll olycksfall gäller att
alla arbetar aktivt med att förebygga risker
och kommunicera om de ser osäkra förhållanden eller handlingar. Ett verktyg för
att stötta samtal och dialog i det dagliga
arbetet är att alla anställda har möjlighet
att gå så kallade säkerhetsrundor, både på
den egna och på andra arbetsplatser.

Mognadsfråga att söka dialog

på ett tydligt sätt att allas delaktighet,
engagemang och ansvarstagande är
betydelsefullt för säkerhetsarbetet.
Systematik: Under många år bedrevs
arbetet för att få systematiken på plats
samt att utveckla metoder och arbetssätt
för att på så sätt förebygga olyckor. Detta
har lett till att medarbetarna har en god
kompetens inom arbetsmiljöområdet samt
att varje arbetsplats, sektion och avdelning
arbetar strukturerat, målmedvetet och på
ett förebyggande sätt.
Innefattar alla: Säkerheten är lika viktig
för extern personal som för LKABs medarbetare. Genom att LKAB ställer samma
krav på entreprenörens systematiska
arbetsmiljöarbete, att alla använder SSG
Entre samt samma arbetsutrustning och
maskinpark som internt, råder inte heller

»De flesta gör egna iakttagelser på arbetsplatsen och funderar kring risker. Men
att diskutera dessa saker med andra är en
mognadsfråga, vi kan underlätta genom att
skapa forum för dialog. När medarbetarna
tycker att det är intressant att diskutera
frågorna är väldigt mycket vunnet«, säger
Henrik Magnusson.
Samtidigt som det pågår ett ständigt
arbete med att förbättra säkerheten, så
gäller det att inte gå för fort fram. Om
det hela tiden skulle komma nya system,
verktyg och modeller som de anställda
förväntades använda och vara en del i,
så skulle det skapa stress.
»Vi har redan mycket bra verktyg.
Det som är viktigast är att de ute på
arbetsplatserna diskuterar arbetsmiljö.
Dialogen mellan människor är den
viktigaste i säkerhetsarbetet«, understryker
Roland Kullebjörk.

Tänk till före		
Att förändra invanda beteenden är inte
lätt. För att försöka göra det använder
LKAB en 30-sekunders riskanalys. Det
är en uppmaning som går ut på att man
mellan två arbetsmoment använder en
halv minut åt att »ställa om mentalt« och
fundera över det som ska göras. Genom
att »tänka till före«, blir medarbetarna
mer fokuserade och förberedda på riskerna
i arbetsmomentet.
»Genom att tänka till före utförs
arbetet säkrare, mer effektivt och med bra
resultat«, menar Henrik Magnusson.

Osäkra handlingar ofta boven
LKAB genomför löpande analyser och
undersökningar bland sina anställda om
vad som leder till att olyckor inträffar.
I över 80 procent av fallen handlar det
inom LKAB om att osäkra handlingar
är anledningen till att olycksfall inträffar. Sammanfattningsvis handlar det om
onödiga chansningar, risktagningar eller
bristande kommunikation.
LKAB accepterar självklart om en medarbetare gör ett misstag, och det är viktigt
att förstå att exempelvis stress i många fall
orsakas av organisationen. Trots att LKAB
idag har en olycksfallsbild, som domineras
av snedtramp och snubblingar, kan man
aldrig slappna av eller tappa fokus.
»Ett olycksfall, som det som inträffade
idag, är oacceptabelt och ett misslyckande«, säger Roland Kullebjörk och
Henrik Magnusson.

HUR SÄKER
ÄR DU?
I åtta år har SSG varit drivande i ett branschgemensamt säkerhetssamarbete inom svensk industri. Här samlas de viktigaste frågorna i
SSG Säkerhetskommitté, som leds av ordföranden Svenolof Karlsson,
som även är säkerhetsansvarig på Södra Cell Mörrum.
Te x t Anders Lövgren

Vad diskuterar ni i
SSG Säkerhetskommitté?
»Bland annat hur man ökar säkerheten
trots att organisationer slimmas genom att
stödja och underlätta arbetsmiljöarbetet
med verktyg och metoder. Exempelvis när
externa konsulter och entreprenörer blir
fler så gäller det att även dessa förstår vikten av säkerhet. Bland det första vi gjorde
var därför att utveckla SSG Entre, som är
en utbildning för dessa grupper och som
idag används av företag i flera branscher.«

Beteenden och attityder
är väl också viktiga frågor?
»Helt centrala. De industrier som kommit
längst med säkerhetsarbetet har nått hit.
De straffar inte det som är dåligt, utan fokuserar på det som är bra och försöker steg
för steg ändra mot allt säkrare beteenden.«

Exempel på detta?
Hur bra är svensk
industri på säkerhet?
»Det är en väldig blandning när det gäller
mognad att arbeta med frågorna. Vi har
tyvärr inte alls så hög lägsta nivå som man
kanske vill tro. Vilja och insikt är vi i regel
bra på, men att omsätta det i praktiken till
en säker arbetsmiljö är inte lika självklart.«

Hur menar du då?

»Ingenting
får gå före
personalens
hälsa«
Svenolof Karlsson, ordförande i
SSG Säkerhetskommitté.
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»Det räcker inte att ledningen bestämt att
säkerhetsfrågor är viktiga. Alla medarbetare måste vara medvetna om det också.
Kommunikation är svårt, men jag är rädd
att man i många företag missar att sprida
information och få den så förankrad att
den utgör en naturlig del i enskilda medarbetares vardagliga tanke. Eller låt säga att
det genomförs traditionella skyddsronder
fyra gånger om året. Det är inte att skyddsronder genomförs, som påverkar arbetsmiljön speciellt mycket, utan det är vad vi
ser och vad vi fångar upp på en skyddsrond
som påverkar.«

»Om en medarbetare hamnar i ett läge, där
han eller hon väljer mellan säkerhet och
fortsatt produktion och väljer det senare,
i tron att det är viktigast, då är det en attitydfråga som bolaget behöver jobba med
på ledningsnivå. Utfallet att medarbetaren
väljer fortsatt produktion före säkerhet är
ett resultat av hur ledningens attityd uppfattas och inte självklar som en felhandling
hos den enskilda medarbetaren.«

Finns det en enskild bra lösning
på problem med säkerhet?
»Verkligen inte. Det gäller att anpassa
lösningar efter det enskilda företaget.
Men generellt kan man konstatera att de
flesta olyckor fortfarande oftast beror på
småsaker, som dålig ordning och reda.
Man snubblar på något som ligger framme
och så vidare.«

Inom detta område – vad
önskar du dig mest av allt 2012?
»Att alla har insikten att förändringar börjar
hos personen själv och arbetar utifrån det.«

I SSG Säkerhetskommitté som träffas fyra gånger om året sitter representanter från branscherna massa och papper, stål, plast och
kemi samt gruvindustrin. Även representanter från Skogsindustrierna, Pappers och Arbetsmiljöverket deltar.
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Det är oss själva
Det handlar om
»Det enda vi kan vara säkra på är att det finns en oerhörd kraft i kollektivet, en dynamik som kan
spränga berg och vända upp och ned på tillvaron för alla«, skriver professorn och författaren Dick Harrisson i denna
historiska betraktelse över människans uppfinningsrika förmåga att i grupp både åstadkomma gott och ont.
Te x t DICK HARRISON Foto CORBIS

På 1830-talet förbjöds slaveriet i Storbritanninen.
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Mellan 1347 och 1352 förhärjades Europa av
digerdöden, en förödande pestepidemi som
svepte bort mellan en tredjedel och hälften
av kontinentens befolkning.
I desperata försök att räkna ut varför,
finna en orsaksförklaring och rädda vad
som räddas kunde, vände många sina
blickar mot tillgängliga syndabockar i
lokalsamhället. Främlingar i allmänhet –
folk som såg annorlunda ut, bröt på märkliga dialekter eller hade en annan religion
– utsattes för våldsamma förföljelser.
Allra värst drabbades judarna. I mängder
av bevarade ögonvittnesskildringar och
krönikor skildras hur judar torterades
till att erkänna hur de förgiftat brunnar,
hur de föstes ihop i nybyggda trähus och
brändes levande till döds.
Myndigheterna sökte skydda dem, men
förgäves. Pöbeln regerade. Människans förmåga till kollektivt agerande visade sig från
sin allra värsta sida. En krönikör i Erfurt
berättar att fler än 3 000 judar, en möjligen överdriven siffra, begick kollektivt
självmord hellre än att falla i folkmassans
händer. Krönikören tillägger Requiescant
in inferno – »Må de vila i helvetet«.
Till medeltidsmänniskornas försvar kan
man möjligen anföra att de hade blivit
tokiga. När mellan en tredjedel och hälften
av befolkningen plötsligt rycks bort av
en osynlig fiende kan man inte förvänta
sig att folk skall agera rationellt. Och när
rykten börjar gå, när män och kvinnor sätts
i rörelse, kan kollektivet anta formen av en

demon, som helt vägleds av känsla, av masspsykos. 1300-talets människor var, dessvärre,
inte det minsta unika. 1900-talets historia
har gett åtskilliga prov på ännu värre konsekvenser av kollektivt handlande.

Ont förnuft
Det är lätt att förklara bort dylika händelser
som baserade på okunskap, anti-intellektuella
attityder i allmänhet och känslostormar,
som bottnar i fattigdom, nöd och fruktan.
Men verkligheten är långt mer problematisk. Medeltidens pogromer berodde inte
bara på irrationella känslovågor. Bakom
judeförföljelserna fanns en lärd antisemitisk tradition, pinliga men noggranna
vittnesförhör och spekulationer om judiska
sammansvärjningar.
Männen bakom dessa idéer agerade
utifrån vad de själva definierade som
förnuft. Detsamma gällde nazisternas
agerande i 1930-talets Tyskland, Stalins
terror i Sovjetunionen och Pol Pots och
Röda khmerernas agerande i 1970-talets
Kambodja. Ett kollektiv, som anammar
förment vetenskapliga utgångspunkter,
som låter förnuft para sig med känsla, kan
bli ännu farligare än om det uteslutande
vägleds av hat.

Kampen mot slaveri
Lyckligtvis finns det en ljusare aspekt av
det kollektiva fenomenet. Människan, både
som individ och som kollektiv, är förmögen
till såväl gott som ont. Få kollektiva aktioner
har haft en lika välgörande inverkan på
världshistoriens utveckling, som de kampanjer
som drogs ingång i England i slutet av
1700-talet: Abolitionisternas kamp mot
slavhandel och slaveri.
Ordet abolitionism kommer av latinets
»abolere«, att avskaffa, och den enda punkten
på rörelsens agenda var just att avskaffa
den mänskliga ofriheten. Abolitionisterna
– män som Thomas Clarkson, William
Wilberforce och Granville Sharp, var utåtriktade upplysningsmän. Många av dem
drog runt på vägarna, samlade folk till stormöten och höll glödande brandtal för att
väcka massornas indignation över slaveriet.
Folk lyssnade och lät sig övertygas.
Talarturnéerna mynnade ut i en stor

bildningsoffensiv, en folkrörelse som kom
att omfatta först hela Storbritannien, sedan
hela Västvärlden. Ett abolitionistmöte
brukade pågå i flera timmar och rymma
mängder av tal och livliga frågestunder.
Under 1820- och 1830-talen kunde en sådan
föreläsning i en brittisk eller irländsk stad
samla tusentals deltagare och åhörare. På
ett stormöte organiserat av Anti-Slavery
Society år 1830 samlades 3 500 personer,
varav 1 500 inte fick plats i lokalen. I maj
1832 deltog 3 000 personer på ett möte i
Exeter, som började vid middagstid och
höll på till sjutiden på kvällen.

Effektiva budskap
Vid sidan av muntlig propaganda lade
abolitionisterna stor vikt vid symboler.
Den mest berömda, som tillkom 1787, var
en liten medalj som visade en knäböjande
svart man i kedjor, med texten Am I not a
Man and a Brother? (»Är jag inte en man
och en broder?«). Två år senare spreds en
genomskärningsteckning av slavskeppet
Brookes i pamfletter och tidningar. Här
kunde man se hur 450 slavar trängdes på
minimalt utrymme. Bilden var effektiv.
Folk reagerade.
För varje ny kampanj, för varje nytt
argument, baserat på både känsla och
förnuft, gick budskapet allt tydligare fram.
Vanliga människor blev upprörda, tog
ställning och identifierade sig med den
kollektiva kampen. Abolitionisterna fick
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Abolitionisterna ville avskaffa den mänskliga ofriheten.

luft under vingarna, sände petitioner till
parlamentet, drev rättegångar, spred
symboler och publicerade mängder av
skrifter. Enbart mellan 1823 och 1831
publicerade Anti-Slavery Society 2 802 773
pamfletter. Därtill kom privata publikationer, tidningsartiklar, tryckta föreläsningar
och predikningar.

Det är vi som avgör
Vi känner till resultatet. Efter det att
millennier av jordbor hade uppfattat
slaveri som en helt naturlig företeelse,
en del av Guds ordning, började hela
systemet avvecklas. På 1830-talet kunde
inte Storbritanniens parlament stå emot
trycket. Slaveriet förbjöds. Övriga länder
följde efter. Kampen mot slaveri kom
under påföljande decennier att bli ett av
den västerländska civilisationens viktigaste
raisons d’être, och idag finns det ytterst få
människor i vår del av världen som finner
mänsklig ofrihet berättigad.
Ergo: det är oss själva det handlar om.
Det är vi som avgör om kollektivet skall
skena iväg och orsaka kataklysmiska
tragedier eller blomstra och skänka lycka
åt planeten. Vi är flockdjur, och vi kommer
alltid att förena våra känslor och vår tolkning av sunt förnuft med granndjuren. Våra
valmöjligheter är legio, och vår uppfattning
av det rätta och goda handlandet överensstämmer långt ifrån alltid med vad senare
generationers historiker anser. Det enda
vi kan vara säkra på är att det finns en
oerhörd kraft i kollektivet, en dynamik som
kan spränga berg och vända upp och ned
på tillvaron för alla.
Dick Harrison,
författare och professor i
historia vid Lunds universitet.
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