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det eviga lärandet”
Anders Harling på Qbranch om sponsringen av Rinkebyakademien

Läs också om:

Sören Gylls viktigaste uppdrag
Värdegrund viktig hos BTH Bygg
Jernhusen investerar i miljö

En kundtidning från HRM Affärsutveckling |

RELATION | № 7

INNEHÅLL
Sid 3
Ledare
Angela Rossi, VD, HRM

Sid 4
Sören Gyll, industriman och transplantationsmottagare
Sören Gyll i sin viktigaste roll

Sid 6
John Söderberg, VD på BTH Bygg
Det ska kännas att det finns en tydlig värdegrund

Sid 8
Anders Harling, Marknadschef på Qbranch
Qbranch skapar stolthet genom sina engagemang

Sid 11
Klas Johansson, Chef Hållbar utveckling, Jernhusen
Vi behöver goda exempel

"Ett företag som inte
anammar CSR lever på
lånad tid i en värld där
relationsbyggande blir en
allt större del av företags
kundkommunikation.”
Detta och mer därtill finns
att läsa om i det
här numret av Relation.

Det goda företaget
tänker på framtiden
Huvudansvaret för en hållbar framtid har historiskt legat på samhället
och de politiska ledarna. Men allt eftersom vår värld förändras kan vi
inte längre förlita oss på att samhället ska ta hand om allt.
De senaste åren har ansvarsfördelningen förändrats och företagen har fått en allt starkare position i att skapa en hållbar
framtid. Begreppet Corporate Social Responsibility (CSR) handlar om att företag ska ta ansvar för hur de påverkar samhället
ur såväl ett ekonomiskt, miljömässigt som socialt perspektiv.
Grunden för allt företagande är att skapa lönsamhet. Hur fungerar det då när företagen samtidigt har ett samhällsansvar?
Studier visar att både kunder och anställda idag förväntar sig
att företag ska ta ett större samhällsansvar än att bara generera
vinst. En konsumentundersökning från 2010* visar att fler än
hälften av de tillfrågade tycker att det är viktigt att de produkter eller tjänster de köper främjar samhället och miljön. Och
hela 85 procent kan tänka sig att betala mer för en vara från
ett företag som arbetar aktivt med socialt ansvarstagande.

Angela Rossi, VD

Ett företag som inte anammar CSR lever på lånad tid i en värld där relationsbyggande blir en allt
större del av företags kundkommunikation. Det går däremot inte att bygga varumärket genom
CSR om det inte finns ett äkta engagemang i det man gör. Att välja ett långsiktigt engagemang där
man bidrar med människokraft är en väg att gå. Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv kan man
både spara pengar och lidande genom att vara proaktiv och sätta in stöd tidigt. Genom att utgå
ifrån värden som företaget eller organisationen står för skapar man trovärdighet.

FAKTA:

KUNDTIDNINGEN RELATION

› VAD ÄR RELATION?

RELATION är en kundtidning från
HRM Affärsutveckling,
Strandvägen 47, SE-114 56 Stockholm, Sweden

Allt fler företag hittar sin egen nisch där de är med och skapar en bättre framtid. I det här numret
av Relation möter vi några som framgångsrikt ägnar sig åt olika former av CSR. IT-företaget
Qbranch, byggentreprenören BTH Bygg, fastighetsbolaget Jernhusen och före detta näringslivstoppen Sören Gyll är alla engagerade i olika former av socialt ansvarstagande. De berättar öppet
om hur de valde sina engagemang, och hur en långsiktig satsning kan ge goda resultat, både i
livsglädjen och i balansräkningen.

Med önskan om en trevlig läsning!

Ansvarig utgivare:
Angela Rossi, VD HRM Affärsutveckling
Tryck: Navii Print
Text och form: Masarin
Foto: Kent Johansson m fl

Angela Rossi, VD, HRM Affärsutveckling AB

› KONTAKT

HRM Affärsutveckling AB
Telefon:
Besöksadress:
		
Webbadress:
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+46 (0)8 556 088 60
Strandvägen 47,
SE-114 56, Stockholm, Sweden
www.hrmab.se

* SIS – Swedish Standards Institute. PR-Undersökning 2010.
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Minifakta

› Namn: Sören Gyll
› Ålder: 71 år
› Befattning: F.d. ordförande Pharmacia,
VD på Procordia och Volvo
Bäst
› med min sysselsättning: Att få möjlighet att ge något tillbaka.
› Tips till andra som jobbar med CSR:
›

Sören Gyll i sin
viktigaste roll

Starta gräsbränder. Man kan inte göra
allt själv, så se till att engagera andra
eldsjälar.
Personligt engagemang: Arbetar med
att sprida kunskap om organdonationer.
Uppmanar alla att registrera sig på www.
socialstyrelsen.se/donationsregistret

Som en av Sveriges mest framträdande industrimän
ryggade Sören Gyll aldrig för strid när ett krisande företag stod på spel.
Nu är engagemanget ett annat, men metoden är densamma.

En sen kväll i oktober förra året fick Sören Gyll ett telefonsamtal. Utan
tvekan ett av de viktigaste i hans liv. Ett dygn senare vaknade han upp
på Huddinge sjukhus med en annan människas lever i sig.
Ett par år tidigare hade man konstaterat att han hade tre tumörer i levern.
Efter flera behandlingar återstod bara alternativet att transplantera.
– Jag ställde mig i kön och det tog sju månader tills de ringde,
berättar Sören. Efter operationen fattade jag ett viktigt beslut. Jag
ville så gärna tacka den person som donerat levern. Men eftersom
det inte gick, bestämde jag mig för att öka kunskapen om organdonationer istället.
Den viktigaste frågan för Sören har helt enkelt varit att höja andelen personer som registrerar sig som donatorer.
– Antalet transplanterade organ har sjunkit i Sverige. Orsakerna
är flera och behöver redas ut, men i avvaktan på det dör människor i
väntan på ett nytt liv. Ju fler donatorer som finns, desto större chans
att det finns ett organ när man själv behöver det. Trots sin konvalescens har Sören haft fullt upp.
– Jag försöker vara ute och informera så mycket som möjligt. Om jag
håller föredrag i något annat ämne ber jag alltid att få tio minuter för att
berätta om organdonation. Nästa vecka ska jag till Uppsala och prata
inför ett gäng sjuksköterskor som arbetar med diabetes till exempel.
Sören har också inlett arbetet att bygga en stiftelse med syfte att
sprida kunskap om organdonation.
– Allt är inte klart än, men jag har samlat in en del pengar som ska
bli grunden för stiftelsen.
Jag undrar om man verkligen behöver informera om organdonation, vet inte alla hur viktigt det är?
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– Inte alls, kunskapen är ibland skrämmande låg. Högt uppe i regeringen pratar man om att vi inte ska ha ett samhälle med reservdelsmänniskor. Men det handlar inte om det. Organdonation är en osjälvisk
gest där man räddar liv genom beslutet att ge bort sina organ när man
själv inte längre behöver dem. Det beslutet påverkar aldrig hur du blir
behandlad som patient innan du dör. Som individ kan man göra det
enkelt för sin familj genom att registrera sig som organdonator. Skulle
det värsta hända så behöver de iallafall inte undra vad en anhöriges
egen vilja var.
Sören har viss erfarenhet av socialt engagemang från sin tid som
hög chef i näringslivet.
– Ska man genomföra något så handlar det om att skapa engagemang, oavsett syfte. Under min tid som styrelseordförande på Pharmacia genomförde vi flera sammanslagningar med andra företag,
något som krävde att alla var med på tåget. Och det gör man inte
med plattityder. Det krävs att man når folk på riktigt.
Sören menar att något av det viktigaste för att nå ut är att identifiera eldsjälar i organisationen.
– Vissa landsting till exempel har mycket fler organdonationer än
andra. Det beror främst på att det finns eldsjälar där som pratar,
informerar och engagerar sig i utvecklingen.
Sören berättar att han själv har en fördel när det gäller att kunna
nå ut då det finns ett visst intresse för honom som person.
– Strax efter min operation pratade jag med Dagens Industri som
därefter gjorde en artikelserie om organdonationer. För hur mycket
eldsjäl man än är kan man inte göra allt själv. Genom att utnyttja
andras engagemang kan man få betydligt större effekt.
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Minifakta

› Namn: John Söderberg
› Ålder: 45
› Befattning: VD BTH Bygg
› Bäst med mitt jobb: Att få arbeta i en
›

positiv miljö samt utveckla affärer och
människor varje dag.
Tips till andra som jobbar med
CSR: Fokusera på att ge för då får man
tillbaka. Engagemangen blir till nytta
både för mottagaren och företaget och
alla vill vi jobba i ett företag där vi känner
oss stolta.

Det ska kännas
att det finns en tydlig
värdegrund
När företag ser över sina CSR-satsningar får traditionellt givande
ofta ge plats för aktiviteter som kräver mer engagemang.

I bottenvåningen på ett bostadsområde i Solna ligger BTH Byggs
huvudkontor. Ett blygsamt, lite undangömt läge som döljer nyrenoverade lokaler med modern konst på väggar och golv.
Den anspråkslösa framtoningen är symptomatiskt för det framgångsrika företaget som bara funnits i drygt 20 år, en ganska kort
tid i byggbranschen där många av de stora jättarna är inne på sitt
andra sekel.
John Söderberg är företagets relativt nyanställda VD.
– Jag attraherades av att det var en tydlig ägare, berättar John.
Ägarna sitter nära verksamheten och är starkt engagerade i beslut
och riktning.
Han menar att det bland annat har inneburit att de värderingar
som låg till grund för företaget när det startades finns kvar och förvaltas som en tillgång.
– Vi har till exempel ett starkt vi-tänk i bolaget. Det ska vara lika
för alla, oavsett var i företaget man jobbar. Till exempel har samtliga
anställda en privat sjukvårdsförsäkring, inte bara de i ledningsgruppen. Vi har också profilerande arbetskläder till alla medarbetare,
säger han och visar det broderade BTH-emblemet på kavajfickan.
BTH Bygg har under åren arbetat metodiskt och noggrant med
sin företagsbranding. Strategin har framför allt varit att bygga ett
starkt varumärke inifrån.
– Utåt sett har vi däremot hållit en ganska blygsam profil rent
kommunikativt, förklarar John.
Vi arbetar ytterst lite med traditionell annonsering. Däremot har
vi fokuserat att skapa starka band med våra kunder genom att bygga
upp ett stort förtroende.
John återkommer ofta till begreppet god etik och moral i vårt
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samtal. Han menar att det ska kännas när ett företag har en tydlig
och accepterad värdegrund att stå på.
– Vi har alltid haft en uttalad strategi att arbeta med sociala engagemang. Tidigare har vi skänkt ett flertal mindre summor varje år till
olika välgörande ändamål. När begreppet CSR dök upp på arenan för
några år sedan kände vi att det var något vi ville utveckla oss inom.
Därför har vi avvecklat en del av det traditionella biståndet med att
ge pengar, till förmån för aktiviteter som kräver mer engagemang.
Ett exempel på hur man aktivt engagerar sig socialt är att man
medverkar i TV4.s program Fuskbyggarna som hjälper svenska
familjer som drabbats av fuskande hantverkare.
Två av BTH Byggs anställda, Lunkan och Lasse, tar sig an de felaktigt byggda fastigheterna och bygger om enligt gällande byggnormer
och krav. Det rör sig ofta om familjer som annars skulle riskera att
behöva flytta eller gå i personlig konkurs. För BTH Byggs del handlar
det om mycket investerad arbetstid varje säsong som man bidrar med.
– Fuskbyggarna ligger väl i linje med våra värderingar kring ett
gott hantverk, god etik och hög moral. Vi tar parti för de drabbade
och vi tar ställning.
Man har just spelat in den tredje säsongen av programmet som
har inneburit en hel del publicitet för företaget.
– Det var givetvis en av förhoppningarna med serien, det sticker
jag inte under stol med. Men vi har aldrig fått några garantier för hur
programmet skulle bemötas eller att vi skulle få god publicitet kring
vår medverkan. Vi skulle aldrig vara med i ett sammanhang som inte
stämde överens med våra värderingar. Vårt bidrag i Fuskbyggarna
har ökat stoltheten internt genom vetskapen att vi verkligen har
hjälpt drabbade familjer.
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Minifakta

› Namn: Anders Harling
› Ålder: 39 år
› Befattning: Marknadschef
› Bäst med mitt jobb: Att få vara med och
bygga ett företag i världsklass.
› Tips till andra som jobbar med CSR:
Engagemanget måste komma inifrån.
› Personligt engagemang: Mentor till
Magnus, 17år

Qbranch skapar stolthet
genom sina engagemang
Det är inte lätt att ta sig in på arbetsmarknaden när man är ung.
Kommer man dessutom från en invandrartät förort och saknar relevanta
kontaktnät kan det vara nästintill omöjligt. Qbranch sponsrar
Rinkebyakademin som knyter ihop ungdomar med näringslivet.

Utbildning ger goda förutsättningar att lyckas, det har Rinkebyakademien tagit fasta på. Initiativet skapades för två år sedan av läraren
Stavros Louca, bl.a. känd från TV-programmet Klass 9A och hjälper
skolungdomar att fördjupa sin utbildning redan på högstadiet.
Men man vet också att en god utbildning inte alltid räcker. Genom
att knyta ihop studiebegåvade ungdomar från förorten med företag
ger man dem en naturlig väg in i näringslivet.
Anders Harling är marknadschef på Qbranch som sponsrar Rinkebyakademien.
– Vårt samhälle bygger på nätverk som ofta är ganska slutna. Känner man inte någon så har man helt enkelt en begränsad möjlighet att
komma ut i samhället. Genom programmet får studiebegåvade ungdomar en mentor inom näringslivet som blir en länk till olika nätverk.
Det är ingen slump att Qbranch valt att engagera sig i just Rinkebyakademien.
– Vi har drygt 20 olika nationaliteter representerade i företaget, så
vår mångkulturella företagskultur är en anledning till att mentorprogrammet passar oss bra, förklarar Anders. Vi tror också på det
eviga lärandet och vi arbetar mycket med att främja kompetensutveckling och kompetensöverföring i organisationen. Att få en mentor
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via programmet är en belöning för studieprestationen, så där finns
en tydlig koppling till att främja lärandet.
Anders menar att det är oerhört viktigt att man bygger sitt CSRarbete utifrån det egna företagets värderingar så att det finns ett
verkligt engagemang bakom satsningarna.
– Begreppet greenwashing, att försöka skönmåla sitt hållbarhetsengagemang utan att ha någon substans bakom, har kanske fungerat
tidigare. Men idag finns bloggar och twitter överallt, allt granskas av
media och kraven på företagens transparens är stora. Man får aldrig
underskatta konsumenter och kunder, oärlig kommunikation lyser
igenom på en gång.
Qbranch är också engagerade i projekt kring miljömärkt el. Även
där menar Anders att man har valt engagemang utifrån den egna
verksamheten.
– En stor del av vår verksamhet består av IT-konsulter, vi producerar i princip inget som släpper ut avgaser eller miljögifter. Vårt enda
negativa bidrag till miljön är den el som våra datacenter förbrukar.
I ett samarbete med Svenska Naturskyddsföreningen och företaget God El, vars avkastning oavkortat går till välgörenhet, har man
sett över företagets elförbrukning. All el som Qbranchs data-
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Krönikan – av Klas Johansson, Jernhusen

Vi behöver goda exempel

center konsumerar idag är Bra Miljöval-märkt och företaget har
minskat sitt koldioxidutsläpp från 600 ton till 50 ton.
– Visst kunde vi nöjt oss med att byta ut alla lysrör i lokalerna eller
någon annan enklare miljöfrämjande aktivitet. Men här finns en
direkt koppling till vår kärnverksamhet med datacenter, som också
gav en enorm effekt, förklarar Anders.
För några år sedan var CSR ett relativt okänt begrepp. Idag finns
inte många företagsledare som vågar bortse från det.
– I framtiden kommer CSR att vara en självklarhet för alla organisationer. Många ungdomar idag skulle inte drömma om att arbeta för
ett företag som inte har en uttalad CSR-plan, säger Anders. Han pekar
också på att det numera ofta ställs formella krav på att man har en
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hållbarhetsredovisning.
– Vi deltar ofta i statliga ramavtalsupphandlingar, och då krävs det
att man kan redovisa en miljö- och hållbarhetsplan som leverantör.
Vad betyder då företagets olika sociala engagemang för medarbetarna? Anders menar att ledarskap till stor del handlar om att skapa
stolthet, och det är där CSR-arbetet kommer in.
– Jag tror att stolthet är en av de viktigaste komponenterna för att
man ska trivas på jobbet. Det är bättre att det sitter en stolt tekniker
och övervakar kundernas kritiska IT-system än att det är en person
som inte trivs på sin arbetsplats. En stolt medarbetare gör ett bättre
jobb och vi blir en bättre leverantör.

Just nu befinner sig världen, och i synnerhet i Europa, i ett mycket
känsligt läge ekonomiskt. Den ljusning vi anade i finanskrisens efterdyningar håller på att släckas av en statsskuldskris i Europa och USA.
En allt för kortsiktig syn på samhällsekonomi kan vara grunden till
dagens ekonomiska kriser.
Denna kortsiktighet har även satt världen i en annan djup kris som
dock allt för ofta hamnar i skymundan, den ekologiska krisen. De
internationella samtal som förts om detta under de senaste åren har
fortfarande inte lyckats generera hållbara lösningar.
I detta läge är det viktigt att för politiker och media att kunna lyfta
fram goda exempel som visar på att det är lönsamt idag och för framtiden med ett fokus på social- ekonomisk- och ekologisk hållbarhet.
Jernhusen arbetar holistiskt med hållbar utveckling i bolaget. Grunden för vårt arbete är att stärka kollektivtrafikens roll i samhället – att
göra det lättare för fler att resa kollektivt. Vi arbetar därför för att förbättra service och tillgänglighet på de järnvägsstationer vi äger. Samtidigt försöker vi säkerställa att kapaciteten för underhåll av tåg är
dimensionerad för att täcka de behov som behövs för en utveckling av
kollektivtrafiken genom att investera i upprustning och nyproduktion
av underhållsdepåer runt om i Sverige.
Forskning har visat att en trygg miljö i och närhet till stationsom-

rådet är en viktig förutsättning för resenären för att välja att resa kollektivt. Därför arbetar vi tillsammans med kommuner för att skapa
kollektivtrafiknära bostäder och arbetsplatser på våra fastigheter runt
stationerna i Sverige.
Att ha en affär som bygger på en hållbar utveckling på det sättet
som Jernhusen har räcker inte för att kunna kallas för ett hållbart
företag. Affären måste också genomföras på ett hållbart sätt. Jernhusen har fortfarande en lång väg att gå men vi har börjat i de områden
där vi har mest att göra. Jernhusen satsar bland annat på att öka tillgängligheten för funktionshindrade på våra stationer. Vi investerar
miljarder i nya byggnader varje år som ska vara högkvalitativa objekt
med god miljöprestanda. Vi arbetar för att hitta vägar förbättra situationen i våra leverantörsled så att inte människor och miljö behöver
lida någonstans i världen för att vi ska kunna bygga våra byggnader.
Vi gör det för att vi tror på ett mer hållbart samhälle som ger goda
förutsättningar för individer att välja miljövänliga sätt att resa på. En
sådan utveckling gynnar både vårt långsiktiga finansiella resultat,
våra medmänniskor och vår planet.

Klas Johansson

Chef Hållbar utveckling Jernhusen
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Nytt på
nätet…

… och i
verkligheten!

I oktober 2011 lanserade HRM Affärsutveckling
sin nya hemsida. Per Tjernberg är konsult på HRM
och ansvarig för den nya portalen in i företaget.

Det är inte bara på nätet som förändringens
vindar blåser hos HRM.
Från och med januari 2012 har vi även nya
utrymmen rent fysiskt. Vi växer och tar därför
över lokalerna bredvid oss på Strandvägen. Det
blir bland annat flera nya mötesrum och en
bemannad reception. Vi kommer också att ha
ett exklusivt konferensrum för upp till 16 personer som kan hyras av HRM:s kunder och samarbetspartners. Vi kommer att erbjuda
fullservice för konfererande gäster med möjlighet till lunch och middag enligt önskemål.

– Rent grafiskt ville vi förtydliga och knyta ihop
hela vår externa kommunikation, och hemsidan var en bra beståndsdel att börja med,
berättar Per. Till exempel är HRM i hög grad ett
personligt företag, därför har vi valt att ha bilder på personalen i våra egna lokaler.
Förutom att fräscha upp exteriören så har
syftet varit att bli mer öppna och transparenta i
sin närvaro på nätet.
– Det har blivit ännu lättare att få en överblick över våra kompetensområden. Inom varje
område finns flera referenser och casebeskrivningar som på ett tydligt sätt illustrerar de
olika tjänsterna vi erbjuder.
Man har också underlättat för kandidater att
söka jobb.
– Det ska inte krävas att man fyller i 200 frågor
i ett webbformulär för att anmäla sitt intresse för
en tjänst, menar Per. Vi har valt att ha flera olika
vägar att ansöka på. Till exempel kan man logga
in med sitt LinkedIn-konto och visa intresse den
vägen. Det går också bra att skicka in sitt befintliga CV och ett personligt brev. Numera hittar man
lätt kontaktuppgifter till de kompetensområdesansvariga via hemsidan.

Kontakta Bo Engrelius på telefon:
08-556 088 60 för mer information om
konferensrum på Strandvägen.

Vi önskar alla våra kunders
och partners en riktigt god jul
och ett gott nytt år!

Strandvägen 47, SE-114 56
Stockholm, Sweden
Tel: + 46 (0) 8 556 088 60
www.hrmab.se

