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”Vi har alla utvecklats 
som ledare”
Fredric Kastevik, VD, JM Entreprenad, 
som tilldelades utmärkelsen 
”Framgångsrikt ledarskap 2009”

HRM rekryterar topp-
chefer till Kina via sitt 
systerföretag STIL

”Det fanns ett behov av 
coaching hos cheferna”

Ulrika Frisk, HR-chef, Jernhusen

HRM ser ledarskapet utifrån 
tre perspektiv: leda sig själv, 
leda andra och leda företaget

”Ledningen på Jernhu-
sen arbetar numera mot 
ett och samma mål”

Per Berggren, VD, Jernhusen
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Ledarskap i fokus
Jag hoppas att semestern har gett ny energi till den 
smått begynnande högkonjunkturen (!). I det här numret 
av RELATION ligger huvudfokus på ledningsutveckling 
och ledarskap. När vi bygger skräddarsydda ledningsut-
vecklingsprogram ihop med våra kunder ser vi ledarska-
pet utifrån tre perspektiv: leda sig själv, leda andra och 
leda företaget.

Ledarskapet börjar i grund och botten med förmågan att kunna leda 
sig själv. Barack Obama lär ha sagt följande tänkvärda ord: “Change 
will not come if we wait for some other person or some other time. We 
are the ones we’ve been waiting for. We are the change that we seek.”

I det här numret får vi möta Per Berggren, VD på Jernhusen AB, som 
har gjort en omfattande förändringsresa med sin ledningsgrupp sedan 
2007. Vi får också läsa om Ulrika Frisk som är nytillträdd HR Manager. 
Ulrika kommer tillsammans med oss att ta ledningsutvecklingen inom 
Jernhusen till nästa nivå, då samtliga chefer får genomgå ett ettårigt 
program som startade upp i slutet av september.

Som flera av er redan vet har vi också verksamhet i Kina genom vårt 
systerbolag STIL Ltd. I detta nummer berättar Lennart Rydén, VD 
STIL, samt Lennart Dreyer, delägare i STIL och egen företagare i sitt 
bolag BRL, om hur det är att arbeta i Kina. 

Fredric Kastevik är VD för JM Entreprenad AB sedan ett år tillbaka. 
Nu får vi ta del av vad det ledningsutvecklingsprogram som Fredric, 
hans ledningsgrupp och övriga chefer genomgick har medfört för mer-
värde till JM Entreprenad.

Lars Ander, HR Manager på Hifab AB, bjuder oss på en personlig krö-
nika kring ledarskapet och dess utmaningar. 

Den 27 augusti genomfördes årets första HRM Lunchklubb med temat 
hälsa i fokus. En mycket personlig och inspirerande Daniel Westling 
med kollega Alexandra Petersson delgav oss bland annat vad god hälsa 
kan bidra till när det gäller såväl donationer som hur våra kommande 
generationer släktingar påverkas av hur vi tar hand om oss själva – 
mycket tänkvärt! 

Nästa Lunchklubb äger rum onsdagen den 11 november. Christer 
Ågren, vVD för Svenskt Näringsliv delar med sig av sina erfarenheter i 
en högaktuell dialog kring arbetsgivarfrågor och avtalsrörelsen.

Stort tack till alla er som gett oss feedback på första numret av RELA-
TION, och jättekul att den mottogs positivt av er läsare. Vi tar gärna 
emot era synpunkter även fortsättningsvis.

Med önskan om en trevlig läsning!

Angela Rossi, VD, HRM Affärsutveckling

Angela Rossi - VD
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Vad är det modigaste en 
ledning kan göra? 

HRM Affärsutveckling är inte rädda för att ställa obekväma frå-
gor. De utmanar sina uppdragsgivare, dyker ner i känsliga frågor 
och ifrågasätter. Under resans gång undrar nog en del av che-
ferna var nödutgången finns.  Men väl framme är de flesta ändå 
glada att de följde med. 

– Oavsett bolag bygger våra uppdrag till största delen på rekommenda-
tioner, säger Lennart Rydén, styrelseordförande, HRM Affärsutveck-
ling.
 – Jag antar att kunderna är nöjda, annars skulle de inte rekommen-
dera oss, tillägger han ödmjukt.
 HRM erbjuder skräddarsydda ledningsutvecklingsprogram. Hu-
vuddelen av uppdragen inleds med en förstudie där ledning, chefer och 
nyckelpersoner intervjuas. Vad fungerar i bolaget? Vad fungerar min-
dre bra? I många fall ingår också en personlighetsanalys av gruppen. 
Syftet är att öka förståelsen för varandras förmågor och ickeförmågor. 
Alla program startar i ledningsgruppen, men mynnar ofta ut i att nästa 
nivå chefer också involveras.
 – En viktig kunskap vi fått genom åren är att alla ledningsgrupper 
är mycket mer omogna än de tror. De är inte alls så sammanlänkade 
som de önskar. Vår initiala uppgift blir därför att samla ledningsgrup-
pen mot ett gemensamt mål, säger Lennart.
 Samtliga intervjuer sammanställs i en ocensurerad rapport, som 
företagsledningen får ta del av. 
 – I rapporten lyfter vi fram ett antal inringade områden inom bo-
laget som behöver ses över. Det är inte alltid en rolig läsning. Men här 
har kunden möjlighet att stiga av. De behöver inte fortsätta vårt sam-

arbete. Men hittills har alla velat fortsätta, säger Lennart och ler.
  – Det är tufft som ledare att gå igenom ett sådant här program, 
säger Angela Rossi, VD på HRM. Det blir en hög grad av transparens 
i relation till gapet mellan den nivå man tror man är på och den nivå 
man verkligen är på. Detta gap är en viktig input för själva uppbyggna-
den av programmet. 
 Under ca ett år träffas sedan HRM och cheferna vid ungefär fem 
tillfällen. Då rör det sig om workshops som pågår i ett till två dygn. 
Arbetet sker processorienterat och varje delmoment utvärderas efter 
avslut. Lennart påpekar att alla förändringarna ska ses över en längre 
tid. HRM gör inga kortsiktiga punktinsatser.
 Så småningom lämnar HRM över stafettpinnen till ledningen. Det 
är viktigt att ledningen själva fortsätter utvecklingen av bolaget. I de 
flesta fall återvänder dock HRM som moderator ett par gånger om året 
och fortsätter utmana och följa upp. 
 – Vi ställer de frågor ingen vågar ställa, säger Lennart.
 Resultat? Bolagen får en effektivare och mer lönsam organisation. 
Ledningen är mer samlad. Bolagen har tydligare fokus, vilket leder till 
bättre avkastning.
 Det krävs som sagt mod att genomföra den här typen av lednings-
utveckling. Vem vill stå med byxorna nere? Men Lennart understryker 
hur mycket ett bolag har att vinna på att se över sin verksamhet.
 – Bolag som vågar kan bli så mycket bättre. Det handlar om att anta 
utmaningar och se möjligheter. 
 Angela sammanfattar:
 – Resultatmässigt bidrar ett ledningsutvecklingsprogram till att 
bolagen långsiktigt gör bättre affärer med högre marginal. 
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”Attityden på Jernhusen har 
blivit öppnare och rakare”

Jernhusens ledning bestod av ett gäng individualister. Efter ett 
ledningsutvecklingsprogram är gruppen mer enhetlig och foku-
serad på det som är bäst för hela företaget.

– Vi behövde utveckla ledningsgruppen och ledningsgruppens arbete, 
säger Per Berggren, VD på Jernhusen. 
 Tidigare arbetade ledningen på Jernhusen mycket mer individuellt 
med fokus på olika affärsområden. Ledningen bestod av ett gäng indi-
vidualister. Jernhusen valde därför att starta ett ledningsutvecklings-
program för ungefär ett år sedan. 
 – Det var nödvändigt, säger Per Berggren. 
 Jernhusen behövde framförallt bli tydligare som företag. De var i 
behov av en gemensam grund som alla inom hela företaget kunde utgå 
från. Det var viktigt att affärsmålen var tydliga för alla. Ledningen 
måste dessutom vänja sig vid att alltid arbeta mot ett och samma mål 
– företagets bästa.
 Ledningen var dock avvaktande till en början. Vad innebär det här? 
De hade jobbat på ett visst sätt i alla år – och det hade gått bra. Varför 
ändra när allt ändå fungerade? Men så fort programmet inleddes var 
alla mycket positiva och förväntansfulla. 
 – Alla har gillat att delta i programmet, säger Per Berggren. Det har 
varit utvecklande för alla i ledningsgruppen.
 Numera ser alla i ledningen till Jernhusens bästa i första hand. 
Samtliga är också insatta i hela företagets strategi. Jernhusen har fått 

en tydligare ledningsstruktur som är mer målinriktad.
 Per Berggren upplever att det redan märks stora förbättringar i led-
ningsgruppens sätt att arbeta.
 – Vi har blivit effektivare och bättre på alla formaliteter. Jag upp-
lever att attityden på företaget har blivit öppnare och rakare. Medar-
betarna säger vad de tycker på mötet och står för det. Tidigare kunde 
åsikterna anpassas efter vem som lyssnade. Det sades en sak på mötet, 
en annan sak i korridorerna.
 Även ledningsgruppsmötena har blivit mer effektiva. Strukturen är 
bättre och alla kommer förberedda. Det finns en tydlig dagordning. 
 – Det har inneburit att vi fått mer tid över till själva lednings-
gruppsarbetet. Vi kan ägna oss åt viktiga frågor, istället för bagateller.
  Jernhusen valde att genomföra sitt ledningsutvecklingsprogram i 
samarbete med HRM. Kontakten hade de fått genom referenser.
 – HRM har genomfört uppdrag för liknande företag, vilket vi tyckte 
var viktigt. De hade dessutom internationella erfarenheter. HRM har 
tillfört mycket. De är oerhört proffsiga!
 Jernhusen har även tagit beslut om att fortsätta programmet med 
samtliga chefer. Först ska gruppen utvecklas, sedan blir det individuell 
coaching av cheferna.
 – Det vi nu har skapat i ledningsgruppen ska vidare ut i hela grup-
pen. Jag tror på kontinuitet och långsiktighet. Det är viktigt med sam-
ma förhållningssätt inom hela företaget.

 Minifakta

›Namn: Per Berggren

›Ålder: 50 år

›Befattning:  VD, Jernhusen

›Bäst med mitt jobb: Mitt jobb är lika 
 utvecklande som roligt. Jag jobbar med  
 fantastiska medarbetare och ett 
 mycket intressant kundsegment.

›Tips till andra företag som vill 
 förbättra sin ledningsutveckling:

Det här är jätteviktiga frågor. Jag ˕
  tycker att man ska ta hjälp av proffs.  
  Fördelen är att det ger effekt på   
  en gång i form av både affärskraft   
  och resultat.

 



5

Jernhusen utvecklar sina chefer 
med skräddarsytt program

Först utvecklades ledningen. Nu är det resterande chefers tur. 
Jernhusen har valt ett skräddarsytt ledarutvecklingsprogram 
som är helt anpassat efter företagets behov. 

– Det fanns ett behov av coaching och ledarutveckling hos cheferna, 
säger Ulrika Frisk, HR-chef på Jernhusen. Flera av cheferna i gruppen 
upplevde att de inte hann vara ledare. De hade en önskan om att bli 
effektivare i sin yrkesroll. 
 Ulrika Frisk har arbetat som HR-chef på Jernhusen i ett halvår. En 
av hennes uppgifter har varit att ta fram ett ledarutvecklingsprogram. 
Det har hon nu gjort i samarbete med HRM, som tidigare har arbetat 
med Jernhusens ledningsgrupp. Nu är det övriga chefers tur.
 Jernhusen har valt att kombinera ledarutveckling med individuell 
coaching.
 – Först lär vi i och av gruppen, sedan går vi igenom vad varje individ 
behöver för att fungera optimalt med sin profil, säger Ulrika.
 Målet med programmet är att cheferna ska utveckla ett säkrare le-
darskap. Chefsrollen ska bli tydligare och mer målstyrd. Men cheferna 
ska även kunna hantera svåra samtal och konfliktsituationer.
 Ledarutvecklingsprogrammet pågår i totalt 7,5 dagar. Programmet 
är skräddarsytt och helt anpassat efter företagets behov, vilket passar 
Jernhusen.
 – Enda nackdelen är att vi inte träffar andra företag och dess chefer. 
Men fördelen är att det enbart är fokus på det vi verkligen behöver. 

Det hade det förmodligen inte varit om vi hade valt en annan partner. 
 Programmet är uppdelat i tre områden: individen, gruppen och fö-
retaget. Cheferna får bland annat fundera på hur de upplever sig själva 
och hur andra upplever dem. Stämmer bilderna med varandra? När 
gruppen är i centrum handlar det främst om hur cheferna hanterar 
olika situationer som ledare. Avslutningsvis är det fokus på affärs-
mässighet, målstyrning och utvärdering. Cheferna får verktyg för att 
kunna sätta upp mål och följa upp dem.
 – Vi kommer även att gå igenom hur cheferna kan skapa utrymme 
att leda sina medarbetare på bästa sätt, trots en fulltecknad almanacka, 
säger Ulrika.
 Det är just tiden som brukar vara den svaga länken när den här 
typen av program ska genomföras. Cheferna vill gärna utvecklas i sina 
yrkesroller, men de hinner inte. Jobbet tar för mycket tid.
 – Men eftersom vi har haft lång framförhållning har det varit ett 
mindre problem. Alla har kunnat ge plats åt utbildningsdagarna i sina 
almanackor. Annars brukar det som sagt vara ett klassiskt problem, ler 
Ulrika.
 Programmet inleds i början av hösten och beräknas vara klart strax 
innan sommaren 2010.
 – Jämfört med många andra liknande typer av ledarutvecklingspro-
gram är detta komprimerat och effektivt. Vi får mycket på kort tid, 
anser Ulrika.
  – Vi hoppas mycket på detta. Det ska bli spännande och jättekul!

 Minifakta

›Namn: Ulrika Frisk 

›Ålder: 39 år

›Befattning:  HR-chef, Jernhusen 

›Bäst med mitt jobb: Variationen   
 av arbetsuppgifter och att bygga   
 relationer med många olika typer av  
 människor (när det gäller kompetens, 
 ålder och erfarenhet). Att se och vara 
 med i förändringen i små och stora 
 frågor.

›Tips till andra företag som vill 
 förbättra sin ledningsutveckling:

Lyssna in behov i organisationen,    ˕
  benchmarka med andra företag och  
  bygg tillsammans fram ett program  
  med ett företag/föreläsare som du   
  känner förtroende för.
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HRM rekryterar toppchefer till 
Kina via sitt systerföretag STIL

Affärskulturen i Kina skiljer sig en del från den vi är vana vid i 
Sverige. Affärer är till exempel inte heliga. Är du inte på plats 
gör någon annan affär på din affär. Sedan tre år tillbaka finns 
HRM i Kina via sitt systerföretag STIL. 

– Största drivkraften var min nyfikenhet på Kina. Jag lockas av den 
internationella arenan.
 Det säger Lennart Rydén, som för tre år sedan åkte ner till Kina och 
öppnade STIL, ett systerföretag till HRM. Namnet ingick i köpet och 
eftersom Lennart tyckte att det passade bra behöll han det. STIL står 
för Stand Talent International Limited och finns på plats i Hong Kong, 
Peking och Shanghai. STIL är ett samägt bolag av HRM och BRL.
Precis som HRM arbetar STIL med bolag som behöver hjälp med rekry-
tering av toppchefer, ledningsutveckling, coaching och strategisk råd-
givning. Bland kunderna finns stora kinesiska företag som de arbetar 
med på global nivå, exempelvis det kinesiska telecombolaget Huawei. 
 Ungefär var femte vecka är Lennart Rydén på plats i Kina, som är ett 
land med en ekonomi på stark frammarsch. Tillväxten ligger på mellan 
8,5 och 9 procent. De senaste åren har Kina också blivit öppnare och 
utvecklats till en världsekonomi. Ekonomiska analytiker räknar med 
att Kina har världens största ekonomi år 2025. 
 – Det är ett oerhört inspirerande land att arbeta i, säger Lennart 

Rydén. Det är en stor ekonomi och en fascinerande miljö. Flitens lam-
pa lyser sent om kvällarna.
 – Kina har länge varit en exportmarknad där exporten stått för 
40 procent av landets BNP. Den inhemska konsumtionen har endast 
stått för en tredjedel. På sikt kommer den inhemska konsumtionen 
i Kina att öka, säger Lennart Dreyer, styrelseordförande, STIL. Kina 
har ingen finanskris, däremot har de en exportkris, vilket gör att den 
inhemska marknaden måste växa för att kompensera exportminsk-
ningen. Därmed ökar handeln till Kina och fler västerländska chefer 
efterfrågas.
 Lennart Dreyer hamnade i Kina av en slump. Han var VD och rektor 
för IHM Business School och blev inbjuden att besöka ett kinesiskt 
elituniversitet. Han åkte dit med ambitionen att sälja in en utbildning 
som omfattade 40 elever. Hemma i Sverige var kollegorna retsamt 
avundsjuka. De ville också åka till Kina. Lennart kände pressen på sig. 
Bara affären gick i land… Det gjorde den – han kom hem med en order 
som omfattade 6 000 elever.
 – Då gick det upp för mig att Kina var ett intressant land att göra 
affärer i, säger han och ler.
 Lennart Dreyer blev erbjuden toppjobb av universitetet, men lönen 
på 15 000 kronor i månaden var inte speciellt lockande, trots fri bo-
stad, bil och privatchaufför. Istället föreslog han ett samarbete, vilket 
accepterades. Lennart Dreyer började resa till Kina flera gånger om 

 Minifakta

›Namn: Lennart Dreyer 

›Ålder: 53 år

›Befattning:  Styrelseordförande i   
 STIL. Har även mitt eget bolag 
 Business Research Ltd. samt ett par   
 andra bolag i Kina. 

›Bäst med mitt jobb: Det är fritt. Jag   
 har möjlighet att utveckla verksam-  
 heter i den riktning som jag vill. Det är  
  inspirerande att samarbeta med 
 duktiga människor.

›Vad ska en svensk chef i Kina tänka på: 
Bygg vänskapsband, annars finns    ˕

 det ingen som backar upp dig när   
 det behövs. Det är också viktigt att   
 komma ihåg att det är ett helt annat  
 företagsklimat. Du jobbar kvällar och  
 helger. Det är mycket tuffare arbets- 
 villkor än hos oss i västvärlden.

 



7

året. Varje gång han skulle ner hade han förfrågningar från affärsvän-
ner som ville att han skulle kolla upp olika möjligheter i Kina. Han blev 
tvungen att ta betalt för sina tjänster, och hans företag Business Re-
search Ltd. växte snabbt. I dag hjälper han svenska företag att etablera 
sig i Asien och då handlar det huvudsakligen om Kina. Eftersom han 
även hade många förfrågningar om chefer blev det naturligt att inleda 
ett samarbete med HRM, vilket resulterade i bildandet av det samägda 
bolaget STIL.
 Båda är överens om att en av de största utmaningarna för en svensk 
som arbetar i Kina är språket. Få kineser pratar engelska. Det gäller 
också att vara ödmjuk inför kulturella skillnader. Lennart Rydén påpe-
kar att den svenska och kinesiska affärskulturen är mycket olika var-
andra.
 – Den största skillnaden är att kinesiska företag är helt fokuserade 
på att göra affärer. Är du inte på plats gör de egna affärer på din affär. 
En annan skillnad mellan svenska och kinesiska företag är synen på 
chefer. I Kina är chefen gud och bestämmer allt. Någon form av med-
bestämmande förekommer inte alls. 
 – I Sverige är vi ganska timida när det gäller chefens roll, säger Len-
nart Dreyer. Chefen är bra att ha när det blir konflikter. I övrigt sköter 
medarbetarna sig själva. Helst ska chefen inte alls lägga sig i medarbe-
tarnas arbete.
Till skillnad mot i Sverige är svågerpolitik en viktig del av affärskultu-

ren i Kina. Släktband öppnar många dörrar.
 – Detta gör att du inte kommer in i Kina om du inte har kontakter, 
påpekar Lennart Rydén. Vänskapsband och svågerpolitik är viktigare 
än avtal. Du lurar inte en bror. När vi rekryterar i Kina ställer vi alltid 
frågan vilka de känner. Har de kontakter? CV:n kompletteras med en 
kontaktlista.
 Hur går det då för svenskar och svenska företag i Kina? Enligt Len-
nart Dreyer går det generellt sett bra. Svenskarna är välrenommera-
de. 
 – Sverige var det land som först erkände Folkrepubliken Kina. Det 
sitter fortfarande djupt i den kinesiska folksjälen. Men det gäller att 
vara väl förberedd, påpekar han. Konkurrensen i Kina är stenhård.
 – Unga kineser är mycket flitiga. Många har flera examina, trots 
att de inte ens har hunnit fylla 30 år. De är fantastiskt duktiga och 
ambitiösa – singlar! Det innebär att de lätt kan arbeta 23 av dygnets 
24 timmar. Snittåldern på Huawei är 27 år!
 Både Lennart Dreyer och Lennart Rydén ser ljust på framtiden i 
Kina. Dock föredrar de mer normala arbetstider.
 – Vi är på plats ungefär en vecka i månaden, säger Lennart Rydén. 
Hade vi möjlighet att bo där året om skulle vi kunna ha hur mycket 
jobb som helst. 
 – Vi får väl se ... skrattar båda.

 Minifakta

›Namn: Lennart Rydén 

›Ålder: 56 år

›Befattning:  VD för STIL, som ägs till   
 hälften av HRM Affärsutveckling. 
 Även styrelseordförande i HRM.

›Bäst med mitt jobb: Alla fantastiska   
 människor jag har förmånen att träffa  
 och den totala friheten att få välja själv 
 – vara sin egen chef. 

›Vad ska en svensk chef i Kina tänka på: 
Många kineser är individualister.    ˕

 De är sällan teamspelare och det kan  
  vara svårt att få ut gruppens styrka.  
 Det är en stor utmaning för många   
 västerländska företag att lösa.
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”Det syns på sista raden om vi 
arbetar med rätt saker”

Fredric Kastevik utnämndes till byggbranschens bästa chef 
2009. Det var ett halvår efter att han till utsetts till VD för JM 
Entreprenad AB. 
 – Jag tillträdde i VD-rollen sex veckor efter en av världens 
största ekonomiska krascher. Fokus låg därefter på försäljning, 
genomförandet av pågående projekt och ett nytt ledningsut-
vecklingsprogram, säger Fredric Kastevik.

– Det var en tuff start och inte direkt vad jag hade väntat mig.
  Fredric Kastevik är 35 år och har arbetat inom JM-koncernen se-
dan 1997. Han har varit arbetsledare, projektingenjör, arbetschef och 
regionchef. Sedan drygt ett år tillbaka är han VD för JM Entreprenad 
AB. Sex veckor efter att han tillträtt som VD var den ekonomiska kra-
schen i världen ett faktum.
 – Räddningen var att jag hade arbetat ett halvår som vice VD. Det 
gjorde att jag var förberedd i min roll som VD. Men jag var inte beredd 
på konjunkturnedgången, så det var rätt svettigt i början, erkänner 
han.
 Fredrics fokus låg på försäljning, genomförandet av pågående pro-
jekt och ett nytt ledningsutvecklingsprogram.
 – JM Entreprenad har utvecklats snabbt, säger Fredric. Från 2004 
har omsättningen ökat från 800 miljoner kr till 2 miljarder. Vi vände 
oss till HRM, eftersom vi främst kände ett behov av att få till effek-
tivare ledningsgrupper och få en samsyn på ledningsarbetet. Bolaget 
bestod dessutom av tre enheter som skulle samordnas till ett företag 
som drar åt samma håll. 

 Den största effekten Fredric hittills har upplevt som ett resultat 
av ledningsutvecklingsprogrammet är en effektivitetshöjning. Han 
nämner ledningsmötena som exempel. Tidigare gick de laget runt och 
alla chefer avrapporterade. Det var långa diskussioner som inte ledde 
någon vart. Numera skickar alla chefer in rapporter i god tid innan 
mötet. Beslutspunkter förbereds även de, med förslag till beslut så att 
alla kan komma väl pålästa.
 – Så småningom ska det även synas på sista raden att vi har blivit 
effektivare. Men det är viktigt att komma ihåg att vi arbetar långsik-
tigt.
 Tidigare i år tilldelades han utmärkelsen ”Framgångsrikt ledarskap 
2009” av Centrum för management i byggsektorn, CMB. 
 – Jag tror att jag fick priset eftersom jag har levererat resultat ge-
nom åren. Förhoppningsvis är jag också uppskattad som person och 
ledare av mina medarbetare.
 När det gäller ledningsutvecklingsprogrammet var det dock en del 
gnissel bland medarbetarna. 
 – Cheferna vill dra in projekt och göra affärer. De vill inte ta tid från 
kärnverksamheten och lägga på det teoretiska. Men lågkonjunkturen 
bidrog till att det var lättare att genomföra förändringar.
 Med facit i hand är de flesta chefer mycket nöjda med program-
met.  
 – Vi har inte bara utvecklats som ledare, utan även lärt oss att sam-
arbeta över gränserna. Det har vi haft stor nytta av i denna lågkon-
junktur. Fördelen är att vi numera har en samsyn på det vi gör. Alla 
drar åt samma håll och ledningsarbetet har effektiviserats. 

 Minifakta

›Namn: Fredric Kastevik

›Ålder: 35 år

›Befattning:  VD, JM Entreprenad AB

›Bäst med mitt jobb: Att från mitt   
 övergripande perspektiv få bevittna   
 den drivkraft och det engagemang 
 som finns hos medarbetarna i företa-
 get för att uppnå våra gemensamt 
 uppsatta mål. Sedan att jag på arbets- 
 tid får göra det roligaste som finns,   
 nämligen att göra affärer, är ju bara 
 en bonus.

› Tips till andra företagsledare som vill  
 bli ännu bättre chefer: 

 Sluta aldrig att vara nyfiken. ˕
Lär dig mer om medarbetarna,    ˕

 affären och om dig själv.
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”Tydligare fokus på uppsatta affärsmål”
JM Entreprenads ledningsutvecklingsprogram har bland annat 
lett till ökad konkurrenskraft och större möjlighet att nå upp-
satta affärsmål. Johan Sahlberg, regionchef, upplever även att 
samverkan inom regionen har förbättrats.

– Jag var med och upphandlade JM Entreprenads ledningsutveck-
lingsprogram som ett led i utvecklingen av hela företaget. Vi valde 
HRM som samarbetspartner, eftersom vi sedan tidigare hade goda 
erfarenheter av Angela Rossi. Hon ”kunde” vårt företag och vår före-
tagskultur.
 Det säger Johan Sahlberg, regionchef på JM Entreprenad. 
 JM Entreprenads mål med programmet var att utveckla lednings-
gruppens förmåga att leda ett företag, istället för att enbart leda ett 
antal egna resultatenheter. Under det första kurstillfället fick ledning-
en därför fundera lite på varför det finns en ledningsgrupp, vad den 
gör och hur den gör det den gör. HRM ställde till exempel frågorna: 
”Vad förväntar ni er av er chef?”, ”Vad tror ni er chef förväntar sig 
av er som medlemmar i en ledningsgrupp?”, ”Hur vill ni ha det i led-
ningsgruppen?” Ur dessa diskussioner föddes ledningsgruppen och ett 
tydligare uppdrag och arbetssätt.
 – Hittills har ledningsutvecklingsprogrammet lett till distinktare 
möten, tydligare fokus på regionens och företagets mål, säger Johan.
 Programmet har även lett till bättre samverkan mellan regionerna, 
vilket ökar JM Entreprenads konkurrenskraft och möjlighet att nå 
uppsatta affärsmål. 
 – Vi har dessutom fått till en bättre samverkan inom regionen. Det 
gör att vi numera nyttjar våra skickliga medarbetare på de projekt där 
de gör bäst nytta för regionen som helhet. 

”Jag vågar tala i klartext”
Mod och tydlighet har blivit två ledord för Örjan Jönsson, som 
har deltagit i JM Entreprenads ledningsutvecklingsprogram. 
Han har också blivit rakare vid personliga samtal.

– Vårt ledningsutvecklingsprogram var verkligen en stor och viktig 
satsning.
 Det säger Örjan Jönsson, regionchef på JM Entreprenad.
 Varje deltagare får sätta upp personliga mål när de deltar i lednings-
utvecklingsprogrammet. 
 – Mål som jag satt upp åt mig själv under programmet handlar om 
tydlighet och mod. Tar man sig mod att tala klartext blir man också 
tydlig och det vill jag vara.
 Hittills upplever Örjan att han har fått ett förbättrat angreppssätt 
vid sina presentationer. 
 – Jag har också blivit rakare vid personliga samtal. Det gör att jag 
inte längre behöver förklara vad jag menar och vad jag vill.
 – Tydliga chefer har bättre informerade medarbetare. Den som är 
väl underrättad kan lägga sin energi på sitt arbete istället för att för-
söka tolka otydliga budskap. Det gör företaget mera effektivt.
 Örjan uppskattar att ledningsutvecklingsprogrammet är skräddar-
sytt och anpassat efter en ganska liten målgrupp.
 – Tack vare det blev programmet angeläget både för mig och för 
hela gruppen.
 Örjan anser att ledningsutvecklingsprogrammet har bidragit till 
JM Entreprenads affärsmål på flera sätt.
 – Det är viktigt att alla medarbetare känner till verksamhetens mål 
och ser kopplingen till det egna arbetet. Jag tycker att vi har kommit 
en lång bit om vi har bra mål och dessutom kommunicerar dem på ett 
bra sätt.

 Minifakta

›Namn: Johan Sahlberg

›Ålder: 40 år

›Befattning:  Regionchef, JM Entreprenad AB 

 Minifakta

›Namn: Örjan Jönsson

›Ålder: 42 år

›Befattning:  Regionchef, JM Entreprenad AB 
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”Jag har egentligen avgått ur aktiv tjänst, men genom HRM jobbar jag med coaching, 
mentorskap och ledningsfråga. I dessa roller – gränsen är flytande – handlar det om 
allt från att ’hålla upp spegeln’, konkretisera mål och karriärsval till att utmana och 
dela med sig av sin kunskap. Jag har varit personaldirektör för SAAB-koncernen och 
styrkan ligger kanske i min samlade erfarenhet och intresset för människor.”

Mats Lindman
Senior Consultant, HRM

”Jag är Chief Representative på STIL, ett bolag som ägs av HRM och Business Re-
search. Vi rekryterar utländska toppchefer till skandinaviska och kinesiska bolag i 
Kina. Vi kan även bistå med ledningsutveckling som underlättar kulturella skillnader. 
Det är stor efterfrågan på chefer från väst, eftersom många kinesiska företag numera 
gör affärer med Europa. De europeiska cheferna kan bidra med ett högteknologiskt 
kunnande samt avancerade affärsmodeller som förbättrar den kinesiska företags-
strukturen.” 

Gillian Yip
Chief Representative, STIL

”Jag arbetar som coach för ledare i olika organisationer. Jag jobbar även med utveck-
ling av ledningsgrupper och arbetsgrupper. En stor utmaning för mig är att många 
kan har svårt för att konkretisera sina behov och målbilder. Det gäller för mig att 
lyssna in vad varje individ behöver för att utvecklas, så att jag kan vara rätt verktyg i 
deras eget arbete. Jag älskar när människor växer och vågar utmana sig själva.”

Helene Savio
Senior Consultant, HRM

Tre konsulter och en chef i Kina
Så här kommenterar våra konsulter och en chef i Kina sina uppdrag.

”Inget uppdrag är det andra likt. Jag arbetar som coach, mentor och konsult för HRM. 
Framförallt jobbar jag mycket med chefernas vardagsproblem – det är alltid skarpt 
läge. Som coach kan jag se problematiken med andra ögon. Jag blir en tredje part som 
cheferna kan bolla sina idéer med. Det bästa med mitt jobb är att jag ofta utvecklas 
lika mycket som mina adepter. Givetvis är det också roligt när jag kan hjälpa till och 
stötta cheferna att lösa svåra uppgifter.”

Björn Widell
Senior Consultant, HRM
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Reflektioner på ledarskap och 
ledarutveckling

Att utveckla ledare och ledningsgrupper har varit ett brinnande 
intresse för mig under de 25 år som jag varit verksam som HR-
chef i olika organisationer. Min slutsats är att om vi har moti-
verade ledare som kommunicerar bra med sin chef, kollegor och 
medarbetare ger det en mycket bra förutsättning för fokus på 
affärsverksamheten, istället för på personalproblem, konflikter 
och ”surdegar” i organisationen. 

Först och främst är det viktigt att högsta ledningen tillåter att det 
avsätts tid och resurser för utveckling av chefer och ledningsgrupper. 
HR-avdelningen kan både stödja cheferna med metoder, policys och 
bra processer, men framför allt genom att coacha grupper och chefer. 
Finns inte kompetensen inom HR-avdelningen eller om HR-chefen 
själv är del i ledningsgruppen går det alltid att vända sig till bra kon-
sulter på marknaden. 

Det finns ett otal metoder och verktyg för utveckling av individ och 
grupper. Vad som är rätt är svårt att säga. Själv växlar jag mellan ett 
par olika metoder som kompletterar varandra, men till sist är det ändå 
jag som ledarutvecklare som ska ”sy ihop påsen”. Målet är att delta-
garna ska uppleva att det har hänt något med gruppens och individens 
utveckling som i sin tur gör att de blir effektivare som ledare och kan 
nå affärsmålen snabbare.

Det finns framförallt tre områden som jag tycker att chefer behöver 
bli bättre på: 
1. Kommunikation, det vill säga att vara tydlig och att ge såväl positiv  
 feedback som konstruktiv kritik till medarbetare och kollegor.

2. Följa upp mål, actions och projekt. Ofta upptäcks det för sent att   
 målen inte är uppfyllda.

3. Svåra samtal, som exempelvis uppsägningar, omplaceringar och 
 rehabsamtal. Eller påtala beteenden som inte är bra för 
 verksamheten.

Erfarna chefer borde vara bra på detta. Verkligheten har visat att che-
fer har en tydlig tendens att undvika det som är obehagligt samt att 
inte följa upp överenskommelser och mål, eftersom det inte är lika 
roligt som att planera för framtiden i positiva termer. Konsekvensen 
av det beteendet blir att det uppstår problem med anställda som inte 
uppfyller yrkesrollskraven. Till slut kan situationen bli ohållbar, och då 
är det akuta åtgärder som gäller, vilket drar mycket energi från organi-
sationen, som egentligen behövs på annat håll.

När det gäller att implementera ledningsprocesser i organisationen är 
det vanligtvis lätt att komma fram till beslut på högsta ledningsnivå. 
Alla är ”committade”, motiverade och entusiastiska inför uppgiften. 
Svårigheten ligger i att få med första linjens chefer. Samtliga medar-
betare ska dessutom ta till sig och förstå den process ledningen vill 
genomföra i företaget. Jag har sett många projekt genom åren som 
inte har lyckats, just för att ledningen har missbedömt vilken insats 
som krävs för att nå ut till alla medarbetare. 

För att en ledare ska lyckas i sin yrkesroll krävs, enligt min åsikt, föl-
jande tre egenskaper eller kompetenser: 
1. Ledarskap – ledaren måste vara intresserad av att utveckla männi- 
 skor samt förstå att medarbetare har olika drivkraft.

2. Affärsmässighet – det ska finnas ett affärstänk i allt som görs i   
 såväl det vardagliga som det långsiktiga arbetet. 

3. Professionalism – ledaren ska ha ett genuint intresse för sitt   
 kompetensområde samt följa utvecklingen inom området.

Alla områden är viktiga och inget kan tas bort i chefsrollen. Priorite-
ringen är dock klar, en ledare utan genuint intresse för människor är 
ingen bra ledare, enligt min uppfattning.

Krönikan – av Lars Ander, HR-chef, HifabGruppen AB



HRMs Lunchklubb har varit mycket uppskattad av de inbjudna gästerna! 
Föredragshållare i augusti var Daniel Westling och Alexandra Peterson. 
Båda gav oss en hel del att tänka på när det gäller vår hälsa. Daniel på-
pekade till exempel att om hans far inte hade varit noga med sin hälsa 
och tränat regelbundet hade han aldrig kunnat donera sin njure. Efteråt 
sa en av åhörarna spontant: ”Jag har nog aldrig varit så nära att komma 
igång att träna som nu!”

Grevgatan 20, 114 53 Stockholm
Tel: +46 (0) 8 - 556 088 60  

Fax: +46 (0) 8 - 556 088 65
www. hrmaffarsutveckling.se

lunchmeny
Preliminär agenda

onsdagen den 11 november

11:30
HRM Affärsutveckling hälsar alla välkomna.

11:35
”Arbetsgivarfrågor och avtalsrörelsen 

2010”  Christer Ågren, vVD för Svenskt 
Näringsliv delar med sig av sina erfarenheter i 

en öppen dialog. 

12.30–13:00 
Lättare lunch med frågestund.

Ät lunch med Christer Ågren, 
vVD för Svenskt Näringsliv 
Leder turordningsregler till fler arbetslösa? Hur kan vi minska ung-
domsarbetslösheten? Kan kravet på noll kronor i centrala löneför-
handlingar år 2010 minska den ekonomiska krisen? 

Välkommen till en högaktuell dialog kring arbetsgivarfrågor och avtalsrö-
relsen 2010 med Christer Ågren, vVD för Svenskt Näringsliv och tidigare 
koncernpersonaldirektör för Stora Enso. Christer kommer att beröra frågor 
såsom ungdomsarbetslösheten, LAS samt lönerörelsen 2010 – ”Avtal 10”. 
Denna gång är du välkommen att ta med dig en kollega. Som vanligt bjuder 
vi på lunch!

Gör en notering i almanackan
Lyssna på klokheter, mingla och ät en god lunch. Boka in HRMs Lunchklubb 
onsdagen den 11 november klockan 11.30-13.00. Vi återkommer längre 
fram med en inbjudan, men gör redan nu en notering i almanackan. 


