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

”Gamification är tydligt,
lustfyllt och engagerande
och kan få fler att delta
i de demokratiska
processerna”
Detta och mer därtill finns
att läsa om i det
här numret av Relation.

Framtiden är ung
och grön
Man brukar säga att framtiden tillhör de unga, och visst är den deras. Det
är också de som ska bemanna framtidens företag och organisationer. Vad
är då nyckeln för att attrahera den unga arbetskraften? Vi vet att det till
stor del handlar om hållbarhet, delaktighet och balans i livet.
På 15 års sikt har vi enorma pensionsavgångar att vänta i
Sverige, inte minst inom offentlig sektor. Även om det inte
kommer saknas 600 000 personer från en dag till en annan, så
kan vi ändå konstatera att det finns en enorm utmaning i den
kompetensbrist som snart är en realitet. Dessa platser måste
fyllas på av dagens unga.
För att locka dem till sig måste företag och organisationer titta
på olika innovativa sätt att skapa lusten för unga människor
att vilja vara med att bidra, kopplat till vad de triggas av idag.
Undersökningar visar att de flesta av dem inte vill bli traditionella chefer, utan de drivs av andra önskningar och krav.
Dagens unga kräver balans i livet. De vill vara med och skapa
hållbart värde som bidrar till något större än att enskilda aktieägare sitter och kasserar in vinster. Det är något sunt och
Angela Rossi, VD
positivt, och det ligger i allas vårt intresse att de värderingarna
styr och motiverar. Häromveckan var vi med och arrangerade Framtidsmässan, och fick tillfälle
att möta många av dessa unga professionella. Vilka superspjut de är! Läs mer om mässan och möt
några av de medverkande i detta nummer av tidningen.
En annan enorm utmaning inför framtiden kommer att bli att ta till sig förändring. Generellt sätt
tycker många att förändring är jätteroligt, men bara så länge det inte berör en själv. Hur kan vi
skapa organisationer i framtiden som verkligen bejakar innovation och ett ständigt ifrågasättande
av vårt sätt att arbeta? Några som har lyckats med det är Svensk Byggtjänst. De har valt att vända
sig till ungdomar när det handlar om att planera framtidens boende. Genom att flytta sin kommunikation till de ungas plattform istället för att försöka få dem att använda sig av traditionella
metoder har man lyckats att nå dem och skapat lust och engagemang. Läs mer om projektet i
detta nummer av Relation. Här kan du också läsa om hur supergrossisten Martin & Servera ser
ekologiska satsningar som en självklar del av framtiden, inte minst för att attrahera de unga.

Med önskan om en trevlig läsning!

Angela Rossi, VD, HRM Affärsutveckling AB
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Minifakta

› Namn: Jörgen Hallström
› Ålder: 49 år
› Befattning: Partner och kommunikationskonsult på Cloudberry Urban Souls
Bäst
› med mitt jobb: Att få jobba med
angelägna samhällsfrågor
› Gamification i framtiden: Jag tror att det
blir en allt vanligare och viktigare del i
samhälls- och medborgardialogen.
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Engagerar unga
med hjälp av dataspel
Med projektet Mina kvarter har Svensk Byggtjänst skapat en plattform för ungdomars
medverkan vid samhällsbyggnad med hjälp av dataspelssuccén Minecraft.

Jörgen Hallström fick för några år sedan i uppdrag att ta fram ett
verktyg för att involvera ungdomar i samhällsplaneringen och renoveringen av miljonprogrammen. Uppdragsgivare var Svensk Byggtjänst, ett kunskapsföretag som ägs av flera stora aktörer inom
byggbranschen.
– Miljonprogrammen behöver inte bara renoveras tekniskt och
ekologiskt, utan även socialt. Det handlar om att skapa förbättringar
för att attrahera folk, att göra en socioekonomisk förbättring.
Man beslutade sig för att skapa workshops för att engagera unga
med konkreta tydliga förslag, men man kunde identifiera två problem:
Att attrahera ungdomar på ett trovärdigt sätt och att skapa en visualiseringsdialog som fungerade mellan ungdomar och beslutsfattare
som var enkel att förstå och snabb.
Jörgens då tolvåriga son hörde honom prata om detta på telefon
en dag och frågade: Varför använder ni inte Minecraft?
Det tog inte Jörgen många minuter att förstå potentialen i dataspelet, och efter ett samtal till svenska spelföretaget Mojang som
ligger bakom succéspelet var saken biff. Mojang ville gärna vara med
i projektet.
– Dataspelet Minecraft är ett digitalt lego med fokus på struktur
och funktion snarare än detaljer. I det kan man skapa tillräckligt
tydliga kopior av verkligenheten konkret och snabbt, och det passade
oss perfekt.
Projektet som kom att kallas Mina kvarter engagerar och involverar
ungdomar i planering och utveckling av sina egna bostadsområden.
Under 2012 sjösattes tre pilotprojekt. Man skulle bygga nytt i ett
befintligt miljonprogram i Hovsjö, renovera och förtäta ett befintligt
område i Helsingborg samt göra en detaljplan för ett helt nytt
område i Fisksätra. Det tar tid att gå från idé till färdigt i byggbranschen, men det första konkreta exemplet kommer att bli synligt i
Hovsjö. Där byggs gårdarna mellan huset om så att de får odlings-

ytor och grillplatser för att skapa gemenskap, allt enligt ungdomarnas förslag i Minecraft. I Fisksätra har ungdomarnas Minecraftmodell
över det framtida Fisksätra centrum bollats med medborgare, politiker
och tjänstemän och blev till slut kommunens officiella samrådsförslag till medborgarna.
Mina kvarter har även fått en internationell spridning. Genom
FN-organet UN Habitat har man också lanserat konceptet under
namnet Block by block. Med lokala ungdomars hjälp ska man försöka
hitta lösningar för att offentliga platser i stora städer ska bli mindre
farliga och mer attraktiva för de boende. Först ut är slumområdet
Kibera i Nairobi. FN kommer att applicera Block by block på 300
olika projekt över hela världen.
– Att vi har kunnat samarbeta med Mojang har betytt mycket för
både Mina Kvarter och FN-projektet. Förutom att initialt hjälpa till
med plattformar och rekrytera volontärer så har Mojang också samlat
in några hundra miljoner till FN-projekten genom att sälja speciella
produkter i spelet.
Gamification, att använda dataspel inom olika områden, har
utvecklats mycket de senaste åren. Jörgen pekar på de många fördelar
som finns i att utnyttja spelens dragningskraft för att attrahera
unga och på sikt utveckla demokratiseringsprocessen.
– Det är tydligt, lustfyllt och engagerande. Jag hoppas att det här
kan vara ett sätt bland många att få fler att delta i de demokratiska
processerna om framtidens samhälle, att fler visioner kan bli tydliga
och tas med i utvecklingsprocessen.
Vad blev då resultatet av ungdomarnas Minecraftvisioner i de
svenska pilotprojekten?
– Vi ser en tydlig trend i flera gröna miljöer, miljöanpassade material
och möjlighet till närodling. Ungdomarna vill också att det ska vara
hus av olika slag jämte varandra, och olika typer av människor som
bor i dem. Grönt och blandat, helt enkelt!
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Framtiden är ekologisk
Hur gör man mattransporter miljövänliga? Vill folk ha ekologisk mat även om tio år?
Kristina Ossmark är marknadsdirektör på restauranggrossisten Martin & Servera och
i hennes roll är arbetet för en hållbar framtid centralt.

När Martin Olsson för några år sedan gick ihop med Servera R&S
bildades Martin & Servera som idag är Sveriges största restauranggrossist. För Martin & Servera är vad de kallar för ”ansvarsfullt företagande” viktigt. Begreppet innebär att Martin & Servera ständigt
arbetar med att skapa förutsättningar för en hållbar framtid och
detta kan innebära flera olika saker. Praktiskt sett finns det många
delar i verksamheten att kontinuerligt utvärdera, exempelvis att se
till att lastbilarna med råvaror alltid är fullastade och att alla lager
använder miljövänliga kylar. Men det är även viktigt att skanna av
och påverka trender och just nu ser Kristina Ossmark en tydlig tendens:
folk vill ha ekologiskt.
– Vi har gjort en undersökning om ekologisk mat och den visade
tydligt att ekologisk mat är en viktig fråga för de flesta människorna
i Sverige. Många anser att det är viktigt att veta var ifrån maten kommer
och de värdesätter schyssta råvaror utan onödiga tillsatser, säger
Kristina Ossmark.
Ekologisk mat har funnits en längre tid men det är först nu som
den ekologiska maten nått ut till en bredare massa. En anledning till
detta är att den offentliga sektorn idag ställer krav på att maten de
beställer ska vara ekologisk.
– Att den offentliga sektorn vill ha ekologiska produkter är en stor
skillnad mot hur det var förut. Detta har lett till att ekologiska varor
blivit en fråga om tillgång för oss. Idag är efterfrågan på ekologiska
varor faktiskt större än vad tillgången är.
Även om ekologisk mat är en stor och viktig fråga för många idag
behöver inte det innebära att det kommer vara på det viset imorgon.
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Medan vissa trender stannar, dör andra ut lika fort som de kom, men
Kristina är övertygad om att den ekologiska maten är här för att
stanna.
– Det är positivt för framtiden att folk vill veta vad de stoppar i sig
och hela ekologitrenden bottnar ju i underliggande trender, såsom
hälsotrenden och trenden att man vill veta matens ursprung och att
den inte innehåller onödiga tillsatser.
Hur framtiden inom Martin & Serveras bransch kommer att se ut
är något de själva vill vara med och påverka. Som en stor aktör på
marknaden jobbar de med att driva utvecklingen i vissa frågor. Ett
exempel på detta är den undersökning om ekologi som Martin & Servera
tagit fram. Genom att visa att människor idag efterfrågar ekologisk
mat kan Martin & Servera råda sina kunder att köpa in ekologiska
produkter. Det finns också andra sätt att driva på en utveckling mot
fler ekologiska produkter:
– Ett sätt är att se till att det finns många ekologiska produkter
lagerlagda. Andra sätt kan vara att jobba med prissättning och att ha
ekologiska produkter på kampanj. Vi kan också hjälpa våra kunder
med argument, exempelvis kan vi råda restauranger och kaféer att
berätta för sina kunder att de använder ekologiska varor, för det
gillar folk.
Mycket tyder alltså på att vi går mot en framtid med mer ekologiska
produkter.
I ett längre perspektiv hoppas Kristina på att alla produkter, oavsett
om de är ekologiska eller inte, är producerade med omsorg om
människor, djur och miljö.

Minifakta

› Namn: Kristina Ossmark
› Ålder: 46 år
› Yrke: Marknadsdirektör
› Företag: Martin & Servera
› Bäst med mitt jobb: Kommunikation i alla
dess former är roligt och viktigt. Vi ser
dagligen på Martin & Servera hur kommunikation mellan människor skapar de
bästa affärerna.
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Offentliga sektorn i fokus
på Framtidsmässan
600 000 personer. Så många nya medarbetare behöver den offentliga sektorn
anställa de närmaste åren, en utmanande siffra som kräver initiativ och insatser.
Några som har identifierat behovet av att synliggöra offentlig sektors karriärmöjligheter
är Framtidsverket som tillsammans med SKL arrangerade Framtidsmässan,
Sveriges första karriärmässa för och om offentlig sektor.
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Framtidsverket grundades 2012 som ett dotterbolag till HRM
Affärsutveckling och arbetar med att nyansera bilden av jobben
inom den offentliga sektorn. Detta gör de delvis genom att resa runt
i Sverige och medverka på olika arbetsmarknadsdagar. På de mässor
som Framtidsverket besökte var det nästan bara företag från den
privata sektorn som var representerade, trots att de olika delarna av
den offentliga sektorn totalt rymmer över en miljon anställda. Då
väcktes en tanke hos Framtidsverket att arrangera en egen mässa,
bara med fokus på den offentliga sektorn. Tanken blev till verklighet
och den 22 april slog Münchenbryggeriet i Stockholm upp portarna
för Sveriges första karriärmässa för och om offentlig sektor.
– Vi ville skapa en arena där alla arbetsgivare inom den offentliga
sektorn kan möta framtidens professionella. När vi stod där på Münchenbryggeriet och folk började strömma in kändes det lite overkligt
men vi kände också av den energi som fanns från alla som var på
plats, säger Maria Högberg, vd på Framtidsverket.
Framtidsmässan samlade ett fyrtiotal utställare från olika delar
av den offentliga sektorn, merparten var kommuner, från Skellefteå
i norr till Vellinge i söder, men även organisationer som Kammarkollegiet och Brandkåren Attunda fanns representerade.
– Det var roligt att så många olika utställare ville vara med och att
de fick visa upp vidden av de karriärmöjligheter som finns inom
offentlig sektor. De flesta vet att vård och skola ingår i det offentliga
men med Framtidsmässan har vi bidragit till att bredda kunskapen
om alla de yrken som finns.
Framtidsmässan lockade omkring 1600 besökare varav de flesta

var studenter och nyutexaminerade. Att så många kom till Münchenbryggeriet kanske inte bara berodde på möjligheten att träffa potentiella arbetsgivare, även flera av de föreläsningar som pågick parallellt
med mässan på fyra olika scener var välfyllda. På en av dessa, Stora
scen, var medieprofilerna Alexander Schulman och Sigge Eklund
inbjudna som moderatorer.
– Att vi kunde knyta till oss Alex och Sigge var perfekt för oss. De
attraherar vår målgrupp och de ledde diskussionerna på Stora scen
på ett intelligent och analytiskt sätt med inslag av mycket humor.
Stora scen hade fyra programpunkter under dagen där Alex och
Sigge modererade samtal på olika ämnen med inbjudna gäster. Idén
med samtalen var att nyansera bilden av den offentliga sektorn,
exempelvis pratade fyra kommundirektörer om varför deras yrke är
snäppet vassare än att vara vd på ett företag. En annan programpunkt hette ”stora karriärmöjligheter” och på detta ämne pratade
bland annat Ida Texell som är brandchef på Brandkåren Attunda och
Sofia Barakat som är chef för hälsovalet i landstinget Kalmar.
Eftersom det här var den allra första mässan i sitt slag så fungerade hela arrangemanget som ett pilotprojekt och såväl studenter,
utställare, SKL och Framtidsverket är nöjda med utfallet av mässan
och planerna för en ny Framtidsmässa är redan igång.
– Vi är jättenöjda med resultatet men självklart finns det alltid
delar att förbättra och spetsa till. Det här är ett intressant koncept
och målsättningen är att vidareutveckla detta tillsammans med
både samverkanspartners, utställare och studenter.
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Magnus Andersson Gadd, Kammarkollegiet

Har ni träffat rätt målgrupp på
Framtidsmässan?
Absolut, vi söker olika kompetenser, exempelvis ekonomer, jurister
och kommunikatörer och här finns ju personer med utbildning inom
dessa områden. Vad som också är bra är att många av studenterna
snart är klara med sin utbildning, så det är definitivt rätt målgrupp
för oss.

Alexandra Carlsson, Falu kommun

Varför ställer ni ut på
Framtidsmässan?
Vi satsar på vårt arbetsgivarvarumärke och vi vill synliggöra vilka jobb
det finns inom vår kommun och vad vi kan erbjuda. Att synas på en
mässa som bara är för den offentliga sektorn är bra för oss, vi vill visa
att kommunal verksamhet inte är grå och tråkig.

Simon Ingebrand, Linköping universitet

Varför valde du att besöka
Framtidsmässan?
Min utbildning inom industriell ekonomi är mest inriktad mot jobb
på företag och jag är här för att se vilka möjligheter det finns inom
den offentliga sektorn. Jag har pratat med några utställare och lyssnat på föreläsningar vilket gett mig en hel del inspiration.
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Krönikan – av Sophia Sundberg, Ypsilon AB

Att nätverka
sig in i
framtiden

Förr i tiden var vi absolut beroende av vem vi kände och av vad vi
hade att erbjuda. Om jag behövde laga mitt tak så kunde jag kanske
sy kläder som betalning. Byteshandel när det var som bäst. Häromdagen frågade min 7-årige son: ”Mamma – varför finns det pengar
egentligen?”. Vilken fantastiskt bra fråga att fundera kring. Nu kan
man såklart inte stoppa utvecklingen och det skulle jag inte heller
vilja, men det jag tycker är intressant att se, är att vi är tillbaka till
vikten av vem du känner och vilka som finns i ditt kontaktnät. Och
det är en intressant frågeställning att stanna upp en stund och fundera kring: Hur skulle vår stressade värld se ut idag om inte pengar
fanns med i ekvationen?
Att nätverka i dagens samhälle har ju underlättats en hel del tack
vare sociala medier. Det har blivit som ytterligare en dimension av
att nätverka. Vi kan påbörja en kontakt i sociala medier, innan vi ens
har mötts i den verkliga världen. Vi kan också vårda och underhålla
våra kontakter enklare och mer effektivt tack vare olika kanaler.
Historiskt har vi sett att de olika sociala medierna närmar sig
varandra mer och mer. Twitter bestod från början enbart av tecken,
du kunde inte ha med några bilder i ditt inlägg i denna microblogg.
Medan Instagram från början bara handlade om att publicera en bild
utan att kunna använda några tecken. Idag kan du på Twitter bifoga
bilder och på Instagram kan du använda text. Du kan ju till och med
använda hashtags på Facebook för att göra dig sökbar. Jag tror att vi
kommer att få se denna typ av närmanden ännu mer. Inom kort kommer
man antagligen att kunna skapa evenemang på Linkedin, något jag
verkligen saknat. Jag tror också att man snart kommer hitta en flik på
Facebook för att lägga in sitt CV och göra Facebook något mer affärsmässigt och något mindre ”klappar katten”, ”vattnar blomman”.
Något som vore uppfriskande idag skulle vara en helt ny kanal
som valde ett helt eget spår, och som inte valde att börsnotera sig
och med de krav som det innebär, utan istället ett slags crowd-funding
tänk. Användarna själva skapar en kanal. En kanal utan vinstintresse.

Som uppdateras och underhålls av användarna, lite som ”Waze”.
Waze är en trafikapp där alla användare kan rapportera in trafikolyckor,
köer, vägarbeten osv i realtid. Den skapas av användare och lever
tack vare att användarna själva skapar, uppdaterar, validerar och håller
innehållet à jour.
I många rekryteringsannonser idag kan man läsa att den sökande
behöver ha ”ett stort och brett kontaktnät”. Jag tror att vi i framtiden
kommer att ”mäta” och värdera kontaktnäten ännu mer. Det kommer
att bli en parameter i ditt CV. Du anger din utbildning, dina tidigare
arbetsgivare, vilka språk du talar – och beskriver ditt kontaktnät.
Ditt stora, breda kontaktnät blir en del av ditt personliga varumärke.
När det gäller sociala medier och nätverkande i framtiden så tror
jag att det kommer att komma en geografisk funktion, kanske på
Linkedin som ju är mer för affärskontakter, där jag kan se vilka av
mina kontakter som befinner sig i närheten av där jag är. Låt säga att
jag flyger upp till Luleå för att föreläsa. Då kan jag gå in på Linkedin
och slå på en funktion som visar för mina kontakter att jag är i Luleå
idag och har möjlighet till lunch/fika/AW, så att andra som är i Luleå
den dagen och som också har en stund över kan kontakta mig. Detta
blir då ett sätt som underlättar och effektiviserar att vi vårdar och
underhåller de kontakter som vi redan har.
Så, vem kan du boka in en lunch med redan idag för att vårda och
underhålla ditt kontaktnät och därmed också bygga ditt personliga
varumärke?
Soliga vårhälsningar från mig till dig!

Sophia Sundberg

Ypsilon AB – föreläsare och författare
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Våren minglades in hos HRM
i goda vänners lag
Årets upplaga av HRM:s vårmingel den 8 maj
blev en lyckad tillställning med mycket värme,
god mat och gott sällskap. Medverkade gjorde
också representanter från HRM:s nya styrelse.
Tack till alla härliga kunder, partners, kollegor
och vänner som kom och bidrog till en minnesvärd kväll!

Hans Lejon från Unibail-Rodamco, Monia
Stavrum på StaHRc AB och Sten Olsson
från Muneris konsult.

Framtidsverkets kommunikatör
Philip Wöllner och HRM:s styrelseledamot Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist.

Lena Lefverström, personalchef på Storstockholms
Brandförsvar, Johan Lefverström, Personaldirektör
i Södertälje kommun och Birgit Gadde, personalchef
i Sigtuna kommun.

Vi önskar alla våra kunder
och partners en riktigt
skön sommar!

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

