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Inledning
I den här boken träffar du företrädare för 10 olika företag.
De berättar om sina företag och beskriver hur de resonerar
när de vill anställa nya medarbetare. De berättar också vad
du som söker jobb bör tänka på och ger dig tips och råd.
Företagen är verksamma i olika branscher och behöver
olika slags kompetens. Ett företag söker dig som redan har
en färdig utbildning, ett annat företag utbildar dig internt
efter rekryteringen. Ett företag söker dig som är lagspelare,
ett annat företag söker dig som kan arbeta självständigt.
Företag anställer när de behöver det. I ett företag går
någon i pension. Ett annat företag öppnar nya butiker
och behöver nya medarbetare dit. När ett företag får nya
uppdrag och nya kunder kan det också behövas nya medarbetare. Och just nu är behovet stort. Det är många som
går i pension. Det är många företag som växer och många
företag som behöver rekrytera personal.
Trots att företagen behöver anställa har många svårt att
hitta personal idag. De hittar helt enkelt inte rätt person
med rätt kompetens. Matchningen mellan efterfråga och
utbud är en stor utmaning på svensk arbetsmarknad.
Att förbättra matchningen på arbetsmarknaden är en
fråga för politiker. Det är politikernas ansvar att underlätta
för företagen att anställa. Men ansvaret för att just du ska
få jobbet du vill ha ligger hos dig själv.
För företagen är det en investering att anställa en ny
medarbetare. För att få ett jobb är din kunskap och erfarenhet en grundförutsättning, men därutöver spelar din
personlighet en betydande roll. Den fäller ofta avgörandet.
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”Du måste helt enkelt vara rätt person
för jobbet. Och jobbet ska vara rätt för dig.”
Dina personliga egenskaper gör dig unik i mycket större
utsträckning än din utbildning, din ålder eller ditt ursprung.
Du måste trivas med arbetsplatsen och med dina arbetskamrater, och de ska trivas med dig.
Du måste helt enkelt vara rätt person för jobbet.
Och jobbet ska vara rätt för dig.
Med den här boken vill Svenskt Näringsliv sträcka ut en
hjälpande hand till dig som söker jobb.
Carina Lindfelt
Svenskt Näringsliv
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TIPS FRÅN JÖRGEN BERGQVIST
VD
DELICATO

PERSONLIG
HET OCH
UTBILDNING
AVGÖR VEM
SOM FÅR
JOBBET
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”Initiativförmåga och ansvarskänsla är tunga faktorer”
Din personlighet och din formella utbildning väger tungt
när Delicato anställer nya medarbetare. Men det är också
en merit att exempelvis vara aktiv i en förening eller att ha
haft något tidigare jobb, hur enkelt och obetydligt det än
kan verka vara. Dessutom är det ett plus att ha erfarenheter
från utlandet.
– Initiativförmåga och ansvarskänsla är tunga faktorer
när vi bedömer hur du är som person. Du ska våga fatta
beslut istället för att vara passiv. Det är tillåtet att göra fel
ibland, bara man gör mer rätt än fel, säger Delicatos vd
Jörgen Bergqvist.
Att ha lätt att samarbeta, att bry sig om andra och att
ha båda fötterna på jorden är andra egenskaper som han
uppskattar hos den som vill jobba på Delicato.
– Den formella utbildningen är viktig. Vilken utbildning
som behövs beror förstås på dina arbetsuppgifter. En examen visar att du har en förmåga att lära dig saker och ting
och att du är nyfiken men också att du klarar att slutföra
dina åtaganden, alltså sådant som krävs för att lyckas med
jobbet, betonar Jörgen.
Han sätter också stort värde på det som kan kallas övriga
meriter, kanske att du är med i en förening eller att du har
haft ett sommar- eller helgjobb. Jörgen tar exemplet med
den som jobbat som jordgubbsförsäljare.
– Då har du tagit ett ansvar och åstadkommit ett resultat.
Det kan överföras till vilka arbetsuppgifter som helst.
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DU SKA VÅGA TA BESLUT
ISTÄLLET FÖR ATT VARA PASSIV.

TA MED OLIKA
ERFARENHETER FRÅN
UTLANDET I DITT CV.

OM DU HAR ETT MÅL
KOMMER DU ATT NÅ DET –
OM DU VERKLIGEN BESTÄMMER DIG.
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Jörgen menar att den som därutöver kan
krydda sitt CV med utlandserfarenheter av
ett eller annat slag har lite bättre chanser
att få jobb. Det kan handla om en lång
utlandsresa, att ha pluggat i ett annat land eller att ha
varit på en språkresa.
Det var Einar Belvén som 1948 grundade Delicato
som än idag ägs av familjen Belvén. Företaget ligger i
Segeltorp söder om Stockholm och är Nordens största
tillverkare av konditorivaror.
Sedan starten präglas hela verksamheten av en familjär
stämning och ett långsiktigt hållbart agerande i alla avseenden. Delicato engagerar sig i en rad projekt både i närområdet
och i internationella sammanhang, bland annat med att
bistå flyktingar i Syrien.
Den gemensamma värdegrunden, långsiktigheten och
den medvetna satsningen på mångfald ser Jörgen som några
förklaringar till att Delicato nått sin starka position.
– Antalet män är ungefär detsamma som antalet kvinnor
bland våra medarbetare. Det finns många yngre men också
många äldre. Vi har ett 20-tal olika nationaliteter på företaget. Det blir en mångfald på alla sätt.
Jörgen har hunnit göra väldigt mycket innan han blev vd
på Delicato 2015.
– Jag har alltid varit målinriktad, men målen har skiftat,
förklarar han.
Ett tag tänkte Jörgen utbilda sig till civilingenjör.
Sedan var drömmen att bli polis, något som en liten brist
i färgseendet satte stopp för. Jörgen gjorde militärtjänst,
arbetade inom psykvården, reste jorden runt, jobbade med
det stora fritidsintresset dykning och bodde utomlands:
i Lettland, på Irland och i Norge. Alla dessa meriter
12

 ompletterade han med en mycket kvalificerad utbildning:
k
en så kallad pol.mag.-examen och en civilekonomexamen.
När Jörgen var färdigutbildad fick han först jobb som
trainee och säljare i Värmland för det amerikanska jätte
företaget Procter & Gamble.
– Det var inte riktigt mitt drömjobb när jag studerade,
men det gav mig flera nya viktiga erfarenheter som att
självständigt skapa resultat och vara företagets ambassadör mot kunder, säger Jörgen.
Snart skulle karriären skjuta fart med tunga jobb som
marknadschef på bryggerikoncernen Carlsberg, landschef
och vd inom leksaksföretaget Lego och som vd på ett annat
mycket välkänt leksaksföretag: Brio.
– Jag tycker om att arbeta med starka varumärken i
företag med starka ägare, gärna gamla fina verksamheter
som står inför förändringar och där företagets själ inte får
gå förlorad, säger Jörgen.
Hans uppmaning till den som fortfarande är i början av
karriären är att lita på att det mesta kommer att ordna sig.
– Om du verkligen bestämmer dig för någonting når
du så småningom också ditt mål. Det rådet fick jag en
gång av min pappa och det stämmer väldigt väl, säger
Jörgen Bergqvist.

”Jag har alltid varit målinriktad,
men målen har skiftat”
Jörgen Bergqvist, vd på Delicato Bakverk AB Startår: 1948
Antal anställda: 200 Så många anställdes det senaste året:
20 Så många sökte jobb det senaste året: Flera hundra
Mer om företaget: delicato.se
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TIPS FRÅN CECILIA JERNEHEIM
HR- OCH KOMMUNIKATIONSDIREKTÖR
KEOLIS SVERIGE

PÅ
KEOLIS ÄR
INTEGRATION
HANDLING
OCH INTE
PRAT
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”80 personer har gått igenom utbildningen och fått sina D-körkort”
– För oss är lyckad integration handling och inte prat.
Ungefär hälften av våra medarbetare är utrikesfödda och
kommer från Syrien, Iran, Irak, Somalia och en rad andra
länder, säger Cecilia Jerneheim.
Hon är HR- och kommunikationsdirektör på Keolis
Sverige, ett kollektivtrafikföretag som har ungefär 6 000
anställda, svarar för busstrafik i sju av de svenska länen
och har en årsomsättning på cirka 4,7 miljarder kronor.
Företaget ägs sedan 2010 av den internationella kollektivtrafikkoncernen Keolis som finns i 16 länder.
Att hitta bussförare och mekaniker är det stora bekymret
för Keolis Sverige. Den klart största yrkesgruppen är bussförarna. Enbart under det senaste året anställde man 650
förare. För att klara behoven bättre startade Keolis under
våren 2017 en egen trafikskola som är certifierad av STR,
Sveriges Trafikskolors Riksförbund.
– Hittills har 80 personer gått igenom utbildningen och
fått sina D-körkort, alltså busskörkort, berättar Cecilia.
Alla som blivit godkända efter denna 12 veckor långa
utbildning, har fyllt 24 år och uppfyller de övriga kraven är
garanterade jobb på Keolis.
– Du kan få ett bra jobb med bra betalt för en ganska
liten insats, framhåller Cecilia.
Det är förstås viktigt med språkkunskaper.
– Du ska kunna förstå, prata och skriva svenska utan
problem. Det handlar bland annat om säkerheten som
vi givetvis sätter främst. Vid en eventuell incident måste
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DU KAN FÅ ETT BRA JOBB
MED BRA BETALT FÖR EN
GANSKA LITEN INSATS.

HÖG SERVICENIVÅ SKA VARA
EN SJÄLVKLARHET.

TÄNK IGENOM VAD DU
KAN BIDRA MED.
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föraren kunna hålla kontakt med trafikledningen och
informera resenärerna, säger Cecilia.
Hon pekar också på att en hög servicenivå ska vara en
självklarhet för den som vill jobba på Keolis.
– Utan att tycka om människor fungerar inte jobbet,
säger Cecilia.

”Du behöver vara påläst om
företaget där du söker jobb. Då blir
det lättare att göra bra ifrån sig
på anställningsintervjun.”
Branschen är av tradition mycket mansdominerad. När det
gäller chefsbefattningarna på Keolis har kvinnorna hävdat
sig riktigt väl och finns nu på ungefär 30 procent av
posterna. Men bland de många bussförarna är det endast
omkring 10 procent kvinnor.
Cecilia tror och hoppas på möjligheterna att locka över
kvinnor från andra branscher.
– Jag tänker exempelvis på kvinnor inom vård och
omsorg, i detaljhandeln och i hotell- och restaurang
branschen. Medarbetarna där är serviceinriktade,
tycker om att ha kontakt med människor och är vana
vid ett högt tempo. Kraven är desamma som hos oss.
Sociala medier spelar en huvudroll i rekryteringsarbetet
på Keolis.
– Du behöver vara påläst om företaget där du söker jobb.
Då blir det lättare att göra bra ifrån sig på anställnings-
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intervjun. Tänk också igenom vad du kan bidra med,
uppmanar Cecilia.
Hon tycker att en fördel med att arbeta på Keolis
är alla de olika befattningar som finns inom företaget.
Ett riktmärke är att hälften av jobben ska tillsättas
genom det man kallar intern mobilitet, alltså att en
redan anställd medarbetare erbjuds den nya tjänsten.
– Det blir en nyttig mix av nytt och gammalt på det
sättet, säger Cecilia.
Någon kanske undrar om inte jobben inom
kollektivtrafiken är på väg att försvinna och ersättas
av självkörande fordon.
– Rent tekniskt kanske vi har så kallade autonoma
bussar om sex–sju år, men många praktiska och juridiska
problem återstår sedan att lösa. Inflyttningen till städerna
fortsätter och vi måste åka kollektivt i större omfattning
för att alla överhuvudtaget ska få plats. Genom att arbeta
i den här branschen bidrar vi till ett mer hållbart samhälle.
För mig är kollektivtrafiken utan tvekan något att satsa på
inför framtiden, fastslår Cecilia Jerneheim.

”att arbeta i den här branschen
bidrar till ett mer hållbart samhälle”
Cecilia Jerneheim, HR- och kommunikationsdirektör på
Keolis Sverige Startår: 2010 i den nuvarande ägarstrukturen
Antal anställda: 6 000 Så många anställdes det senaste
året: Drygt 800 Så många sökte jobb det senaste året:
Flera tusen Mer om företaget: keolis.se
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TIPS FRÅN FREDRIK BERTILS
VD
EDVIN LARSSONS MEKANISKA

VILJAN
OCH
ATTITYDEN
VIKTIGARE
ÄN KUN
SKAPERNA
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”Vi vill ha medarbetare som ser
möjligheter hellre än problem”
Viljan att lära sig jobbet väger tungt när Fredrik Bertils 
anställer nya medarbetare. Bristande kunskaper och
erfarenheter kan han nästan bortse ifrån, bara du är
beredd att anstränga dig för att lära dig allt det nya.
Förutom viljan är det din attityd som avgör när det
slutligen bestäms vem som ska få jobbet.
– Vi vill ha medarbetare som ser möjligheter hellre än
problem. Du ska vara flexibel. Den som ska kunna fungera
här måste ha förmågan att arbeta i ett lag och ta hänsyn
till sina arbetskamrater, säger Fredrik Bertils.
Han är vd på Edvin Larssons Mekaniska AB, ELMAB,
i Dala-Järna och äger företaget tillsammans med sin bror
Tom Bertils. Det var deras farfars far Edvin Larsson som
grundade bolaget 1946.
Hydraulcylindrar till exempelvis entreprenad- och skogs
maskiner är idag den dominerande produkten. ELMAB
har expanderat kraftigt, ökat omsättningen, byggt ut och
anställt nya medarbetare.
Att hitta folk – att klara kompetensförsörjningen som
det brukar heta – blir svårare och svårare.
– På tjänstemannasidan är det lite lättare. Utan några
större problem har vi kunnat anställa inköpare och orderläggare, men ser vi till verkstadsarbeten tar det betydligt
längre tid att hitta lämpliga personer, förklarar Fredrik och
nämner yrkeskategorier som CNC-operatörer och lackerare.
Under de senaste åren har ELMAB anställt tre nyanlända
som arbetar med svarvning och rengöring. Två av dem
kommer från Eritrea och en från Syrien.
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VILJAN ATT LÄRA SIG JOBBET
VÄGER TUNGT.

HA FÖRMÅGAN ATT ARBETA
I ETT LAG OCH TA HÄNSYN TILL
DINA ARBETSKAMRATER.

FÖLJ UPP DIN ANSÖKAN OCH
MARKNADSFÖR DIG SJÄLV.
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Fredrik ser mycket positivt på rekryteringarna.
– Till att börja med var det lite språk
svårigheter, men det går bättre och bättre.
Att försöka lära sig svenska så fort som
möjligt är viktigt. Arbetsfliten hos de nyanlända som vi
anställt är det verkligen inget fel på.
Ökad mångfald är positivt på flera sätt.
– Det är nyttigt för våra svenskfödda medarbetare att
få nya impulser. Det är utvecklande för hela företaget,
betonar Fredrik.
Rekommendationer från företagets anställda spelar en
stor roll i rekryteringsarbetet.
– Så fort det finns en tjänst ledig brukar jag ta upp
det som en punkt när jag har personalinformation.
Det är ett effektivt sätt och den vägen brukar jag få bra
tips, säger Fredrik.
Hans råd till den som söker jobb och verkligen vill ha
det är att vara aktiv och ligga på.
– Du får inte bara sitta och vänta. Du måste visa att
du är riktigt intresserad. Då gäller det att följa upp din
ansökan och marknadsföra dig själv. ”Jag ska ha jobbet”
är en bra inställning, menar Fredrik.
Dala-Järna ligger i Vansbro kommun i Dalarna.
Det är en till invånarantalet liten kommun. Medarbetare
som rekryteras till ELMAB bor oftast redan här eller har
kommit hit som flyktingar de senaste åren.
Fredrik pekar på möjligheterna för jobbsökande i andra
delar av landet att titta på vad Vansbro och andra små
kommuner har att erbjuda.
– Alla känner alla och drar i stort sett åt samma håll.
Ingenting är omöjligt. Vardagen blir lättare i en liten
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kommun. Vårt problem är att klara kompetensförsörjningen,
säger Fredrik.
Många talar om automatiseringen och robotiseringen
som hot mot tillverkningsindustrin i Sverige. Fredrik tror
ändå på en framtid för industrin.
– En del av de enklaste jobben försvinner, men det skapas
andra arbeten istället. Någon måste sköta robotarna,
konstaterar han.
De senaste decennierna har industrijobb flyttats från
Sverige till exempelvis Kina och andra länder med betydligt lägre lönekostnader. Nu finns allt fler exempel på att
produktionen flyttas hem för att ligga närmare kunderna
och för att leva upp till kvalitetskraven.
– För oss har det aldrig varit aktuellt med tillverkning
utomlands. Vi konkurrerar med att ha en kvalitet som är
ett snäpp bättre, poängterar Fredrik.
Han representerar alltså den fjärde generationen hos
Edvin Larssons Mekaniska. I 15–16-årsåldern funderade
han på ett annat yrkesval och utbildade sig till snickare.
– Jag hade ju alltid sett hur hårt farsan fick jobba, men
efter lumpen kändes det hur självklart som helst att börja
här. Det ångrar jag inte. Det är faktiskt det roligaste som
finns, säger Fredrik Bertils.

”Vi konkurrerar med att ha en
kvalitet som är ett snäpp bättre”
Fredrik Bertils, vd och delägare på Edvin Larssons Mekaniska
AB i Dala-Järna Startår: 1946 Antal anställda: 42 Så många
anställdes det senaste året: Fem Så många sökte jobb det
senaste året: Ett 30-tal Mer om företaget: elmab.se
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TIPS FRÅN ANNIKA LUNDSTRÖM OLESEN
VD OCH DELÄGARE
PERSTORPS BLECK- & PLÅTSLAGERI

PLÅTSLAGARE
HAR BRA
LÖN OCH
SJÄLVSTÄNDIGT
JOBB
26
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”Du behöver vara händig och tekniskt
kunnig om du ska passa här.”
– De flesta har ingen aning om fördelarna med plåtoch ventilationsbranschen. Du tjänar bra, jobbet är
självständigt och utvecklingsmöjligheterna är stora,
säger Annika Lundström Olesen.
Hon är vd på PBP, Perstorps Bleck- & Plåtslageri AB i
Perstorp i Skåne. Annika sitter också i förbundsstyrelsen
för organisationen Plåt & Ventföretagen.
Plåtslagare är ett mycket gammalt yrke, men de växande
kraven på inomhusklimat har gjort att yrket fått en bredare
inriktning och omfattar numera också allt inom ventilationsområdet.
– Du behöver vara händig och tekniskt kunnig om du ska
passa här. Bra betyg i matte väger tungt för att klara de problemlösningar som vi hela tiden ställs inför, betonar Annika.
Hon påminner också om hur viktigt det är med ordning
och reda.
– Det kommer man långt med. Det är en sanning som
naturligtvis gäller i alla yrken, förklarar Annika.
Hennes föräldrar, Astrid och Bertil Lundström, startade
Perstorps Bleck- & Plåtslageri 1971. Annika hade inte en
tanke på att hon skulle engagera sig i företaget. Hon utbildade sig till sjuksköterska och arbetade sedan i närmare
10 år i det yrket.
Mamma Astrid skötte ekonomin och personalfrågorna
på PBP.
– Så småningom behövde mamma hjälp och då kändes det
naturligt att till att börja med gå in på halvtid, säger Annika.
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BRA BETYG I MATTE
VÄGER TUNGT FÖR ATT KLARA
PROBLEMLÖSNINGARNA.

SOM LÄRLING FÅR DU LÄRA DIG
YRKET FRÅN GRUNDEN.

FÖR ALLA SOM ÄR INTRESSERADE
FINNS DET VIDAREUTBILDNINGAR.
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Det steg som hon då tog visar att det är fullt möjligt att
helt och hållet byta bransch.
– Jag kunde i stort sett ingenting om plåt- och ventilationsbranschen. Jag gick några snabbkurser, lärde mig
själv och fick förstås bra uppbackning från mamma.
På PBP har man aldrig tidigare haft så mycket att göra
som nu under de senaste åren.

”Du måste passa tider. Blir du
sjuk eller får ett annat allvarligt
förhinder ska du förstås genast
höra av dig till din arbetsgivare.”
– Det är fullt tryck. Vi märker verkligen av högkonjunk
turen. Det byggs mycket nytt och även på renoveringssidan
är efterfrågan stor. Det ger oss massor av jobb från kommuner och byggbolag, konstaterar Annika.
Bekymret är att hitta de rätta medarbetarna. För
närvarande söker företaget någon som ska jobba med
ventilationsservice. Ett pålitligt sätt för att rekrytera
brukar vara att ta emot lärlingar.
– Från Klippans gymnasium har vi en lärling som nu
är inne på sitt andra år hos oss. Han är här tre dagar i
veckan. Som lärling får lära dig yrket från grunden,
menar Annika.
Hon har exempel på lärlingar och andra medarbetare
längre tillbaka som aldrig riktigt förstod kraven som måste
gälla på en arbetsplats.
– Ett artigt och trevligt uppträdande borde vara självklart för alla, men så är det inte. Du måste passa tider.
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Blir du sjuk eller får ett annat allvarligt förhinder ska du
förstås genast höra av dig till din arbetsgivare. Det är inte
bara att stanna hemma, poängterar Annika.
Hon tycker att PBP har blivit den arbetsplats hon
önskar sig.
– Alla hjälps åt och försöker göra ett bra jobb. Det är
en fin gemenskap.
Samtidigt är Annika medveten om att de flesta med
arbetare, kanske speciellt de yngre, gärna vill möta lite
utmaningar på jobbet.
– PBP ska vara en attraktiv arbetsgivare. Företaget och
de anställda får inte stagnera. Vi måste ha en ständigt
pågående utveckling. För alla som är intresserade finns det
vidareutbildningar av olika slag.
Annika Lundström Olesen tror att risken för att bli
arbetslös i plåt- och ventilationsbranschen är närmast
obefintlig för den som är ambitiös.
– Extremt många går i pension de närmaste åren. Det
blir åtskilliga luckor som ska fyllas med nya medarbetare.
Framtidsutsikterna är ljusa, säger hon.

”Företaget och de anställda
får inte stagnera”
Annika Lundström Olesen, vd och delägare på Perstorps
Bleck- & Plåtslageri AB Startår: 1971 Antal anställda: 10
Så många anställdes det senaste året: En Så många sökte
jobb det senaste året: En Mer om företaget: pbp.se
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TIPS FRÅN INGEMAR EBERSTÅL
ÄGARE OCH GRUNDARE
BANKEN BAR & BRASSERIE / TVÅ RUM & KÖK

KOCKDUELLEN
FICK FLER ATT
UPPTÄCKA
RESTAURANG
BRANSCHEN
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”Det går inte bara att sitta och gnälla.
Man måste göra något också.”
Sedan 1988 äger och driver Ingemar Eberstål dubbel
restaurangen Banken Bar & Brasserie och Banken Två Rum
& Kök i en pampig före detta banklokal i centrala Falun.
För några år sjönk antalet ansökningarna till restaurangoch livsmedelsprogrammet på Kristinegymnasiet i Falun så
lågt att utbildningen var nedläggningshotad.
– Det gjorde vår och andra restaurangers rekryteringar
mycket svårare, säger Ingemar.
Han var helt på det klara med att inte stillatigande
acceptera detta ras och tog därför kontakt med lokala
politiker, med tjänstemän inom kommunen och med sina
kolleger i branschen. Snart föddes idén med Kockduellen,
en tävling bland niondeklassare för att få fler intresserade
av restaurangutbildning.
– Det blev en succé och antalet sökande ökade från sju
till 30. Kockduellen har fortsatt här i Falun och ordnas
nu på åtskilliga platser runt om i landet. Det går inte bara
att sitta och gnälla. Man måste göra något också. Med
gemensamma ansträngningar kunde vi vända utvecklingen,
betonar Ingemar.
Praktikanter från Kristinegymnasiet och liknande utbildningar är en viktig rekryteringsväg för Banken. Sociala
medier och inte minst Facebook är andra kontaktytor när
arbetssökande och arbetsgivare ska hitta varandra.
–Vi är ett seriöst företag med gott rykte. Det betyder
mycket för många ungdomar som söker jobb, säger Ingemar.
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BESÖKSNÄRINGEN
ÄR DEN SNABBAST VÄXANDE
BRANSCHEN I VÄRLDEN.

DU SKA HA EN POSITIV ATTITYD
OCH KUNNA PASSA TIDER.

ATT BÖRJA SOM PRAKTIKANT
ÄR ETT BRA SÄTT ATT FÅ JOBB.
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När han ska anställa kockar är en grundläggande restau
rangutbildning ett krav. För serveringspersonal finns det
kanske inte direkt ett krav på en sådan utbildning.
– Men det är givetvis en klar merit, framhåller Ingemar.
Därutöver finns det en rad faktorer som han väger in
helhetsbilden i samband med en anställning.

”Du får kreativa och omväxlande
arbetsuppgifter. Ingen dag är den
andra lik. Möjligheterna är stora att
göra karriär för den som är driftig.”
– Din inställning till jobbet betyder mycket. Du ska ha en
positiv attityd och kunna passa tider. Mycket bygger på
samarbete där alla behövs för att resultatet ska bli bra.
Så är det i restaurangbranschen och i alla andra branscher
också, påpekar Ingemar.
Hans erfarenheter av unga medarbetare är i stort sett
mycket positiva.
– De allra flesta är jättebra, arbetsvilliga och flexibla,
tycker Ingemar.
Han ser många fördelar med att välja ett yrke inom
restaurangbranschen.
– Det finns gott om jobb som inte en robot kommer att ta
ifrån dig. Du får kreativa och omväxlande arbetsuppgifter.
Ingen dag är den andra lik. Möjligheterna är stora att göra
karriär för den som är driftig, framhåller Ingemar.
Han pekar på den globala arbetsmarknaden. En av hans
tidigare medarbetare har idag en chefsposition i Australien,
en annan i Malaysia.
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– Besöksnäringen dit restaurangerna räknas är den snabbast
växande branschen i världen, konstaterar Ingemar.
Han drar sig inte för att rekommendera den här
branschen också åt den som inte riktigt har bestämt sig
eller som känner sig osäker.
– Du måste tänka på att det viktigaste är att få in en fot
på arbetsmarknaden. Oberoende av vad du väljer kommer
du att ha nytta av det i framtiden. Inget är bortkastat,
intygar Ingemar.
Hans egen yrkesinriktning var inte alldeles given. Arke
olog och skådespelare fanns som alternativ i de tidigaste
tonåren, men med både en mamma och en mormor mycket
duktiga på matlagning öppnades andra utmaningar.
– Jag har alltid varit matintresserad. I 15-årsåldern hade
jag bestämt mig och gick på Restaurangskolan i Halmstad.
Eftersom jag är uppvuxen i en företagarfamilj blev det
ganska självklart att sedan bli egen företagare i restaurangbranschen, förklarar Ingemar Eberstål.

”Det viktigaste är att få in en fot
på arbetsmarknaden”
Ingemar Eberstål, ägare och grundare till Banken Bar &
Brasserie och Banken Två Rum & Kök Startår: 1988
Antal anställda: 16 Så många anställdes det senaste året:
Två Så många sökte jobb det senaste året: Ett 10-tal
Mer om företaget: bankenfalun.se
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TIPS FRÅN HELENE ÅKERSTRÖM HARTMAN
VD OCH ÄGARE
ORBADEN SPA & RESORT

LJUS
FRAMTID
OM DU
VÄLJER
BESÖKS
NÄRINGEN
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”Det här är en otroligt rolig
och spännande bransch”
– För dig som väljer att jobba i besöksnäringen ser framtiden ljus ut. Antalet arbetstillfällen kommer att öka.
Hotell- och restaurangnäringen är personalintensiv.
Det kommer inte robotar att kunna ändra så mycket på,
säger Helene Åkerström Hartman.
Hon har 30 års erfarenhet av branschen, de senaste 10
åren som ägare och vd på Orbaden Spa & Resort i Bollnäs
kommun i Hälsingland.
Karriären tog sin början på Twin Towers i Hägersten
i södra Stockholm där Helene var hotellansvarig och
marknadschef. Hon gick vidare till tjänsten som hotellchef
på Eurostop vid Arlanda och drev sedan eget företag och
skötte marknadsföreningen åt ett antal välrenommerade
hotell runt om i Sverige.
Så småningom blev det dags att flytta hem till Orbaden.
Helene arrenderade ett pensionat under några år innan
hon fick anställning på det som nu heter Orbaden Spa &
Resort. Ett par år senare tog hon över som ägare.
– Mycket har hänt sedan dess med ständiga tillbyggnader
och ombyggnader. Det senaste är nio nya sviter. Vi har
mer och mer dragit nytta av det fantastiska läget ovanför
Ljusnan, berättar Helene.
Ett sätt att få in en fot i besöksnäringen är att söka
praktikplats på exempelvis ett hotell.
– Det kan vara en praktik när du går på gymnasiet
eller högskolan, men det finns möjligheter redan på grundskolan. Har du praktiserat ökar dina chanser att sedan få
anställning, betonar Helene.
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HOTELL- OCH RESTAURANGNÄRINGEN ÄR PERSONALINTENSIV.

HAR DU PRAKTISERAT
ÖKAR DINA CHANSER ATT SEDAN
FÅ ANSTÄLLNING.

DITT ARBETE FÅR INTE
BARA VARA ETT SÄTT
ATT TJÄNA PENGAR.
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Hon påpekar att praktiken blir en viktig prövotid för
alla parter.
– Efter en tid märks det om du passar in i gänget.
Du och dina arbetskamrater ska trivas med jobbet och
med varandra.
Många företag hittar nya medarbetare genom att lyssna
på rekommendationer från de nuvarande medarbetarna.
Uppmaningen till dig som lockas av ett jobb i branschen
är därför att höra efter med kompisar som
redan arbetar här.

”Du kan ha intressen som du får
nytta av i ditt dagliga arbete eller
du har kanske drivit ett UF-företag.
Allt sådant är meriterande.”
– Säger någon att han eller hon känner någon som
kanske passar för ett jobb hos oss väger det tungt,
konstaterar Helene.
Hon anställer helst medarbetare med en ödmjuk attityd.
– Du måste ha en tydlig vilja att skapa en god stämning
och att göra gästerna nöjda och glada, poängterar Helene.
Den rätta blandningen av kompetens och personlighet
avgör vem som får det lediga jobbet på Orbaden Spa &
Resort.
– Din inställning till jobbet betyder mycket. Du ska
brinna för det du gör. Ditt arbete får inte bara vara ett
sätt att tjäna pengar, säger Helene.
I bedömningen av de som söker jobb tar hon också
hänsyn till deras fritidsintressen.
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– Du kan ha intressen som du får nytta av i ditt dagliga
arbete eller du har kanske drivit ett UF-företag. Allt sådant
är meriterande, understryker Helene.
Att hon en dag skulle bli egen företagare bestämde
Helene på ett tidigt stadium.
– Det var en självklarhet åtminstone på gymnasiet.
Jag kommer mycket väl ihåg att jag varenda dag läste
Dagens Nyheters annonser om företagsöverlåtelser.
Inriktningen mot besöksnäringen växte fram sakta
men säkert.
– Det valet har jag inte ångrat ett ögonblick. Det här
är en otroligt rolig och spännande bransch, menar
Helene Åkerström Hartman.

”Det här är en otroligt rolig och
spännande bransch”
Helene Åkerström Hartman, vd och ägare till Orbaden Spa
& Resort Startår: 2007 Antal anställda: 70 Så många
anställdes det senaste året: 10 Så många sökte jobb
det senaste året: 100 Mer om företaget: orbaden.se
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TIPS FRÅN LINDA STEINER
VD OCH ICA-HANDLARE
ICA TROSSEN I TROSA

BÄST
ATT VARA
LAGOM
ÖDMJUK
OCH LAGOM
FRAMÅT
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”Det första intrycket
av dig är viktigt”
– Den som är lagom ödmjuk och lagom framåt har störst
chans att få jobb hos oss. Det första intrycket av dig är viktigt. Jag tänker på sådant som att följa de socialt etablerade
normerna. Att ta i hand och att ha ögonkontakt när man
pratar med varandra är några exempel, säger Linda Steiner.
Hon är vd och ICA-handlare på ICA Trossen i Trosa och
äger butiken tillsammans med sin syster Jenni Steiner.
Det personliga mötet är helt avgörande när Linda ska an
ställa en ny medarbetare. Hon vill gärna att den som söker jobb
själv kommer in och lämnar sitt cv och sitt personliga brev.
– Då får vi tillfälle att träffas och prata lite på stående
fot. Den mer formella anställningsintervjun kommer senare,
förklarar Linda.
Spontanansökningar har länge varit den vanligaste rekryteringsvägen för ICA Trossen. Många hör av sig och visar
sitt intresse utan att butiken har annonserat om lediga jobb.
Under de senaste åren har sociala medier, främst Facebook,
blivit allt viktigare för att hitta de rätta medarbetarna.
– Vår målgrupp är väldigt aktiv på sociala medier. Den
vägen har vi fått många bra kontakter, säger Linda och föreslår
att den som är intresserad följer ICA Trossen på Facebook.
Ingen som söker jobb kan på förhand veta exakt hur
anställningsintervjun går till. Att vara nervös är därför
helt naturligt.
– Men tala gärna om att du känner dig nervös och tänk
på att vi också är lite spända, uppmanar Linda.
Den som söker jobb på ICA Trossen kan naturligtvis ha
mycket varierande ambitioner. Några kanske funderar på
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DET PERSONLIGA MÖTET
ÄR HELT AVGÖRANDE NÄR
VI SKA ANSTÄLLA.

DET ÄR BRA ATT VARA ÖPPEN
OM SINA PLANER REDAN
VID EN ANSTÄLLNINGSINTERVJU.

DU MÅSTE PRIORITERA
JOBBET.
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en framtid i branschen och lockas av att en
dag själva bli ICA-handlare.
– Många pluggar och vill jobba extra på
kvällar och helger. Deras ambition är förstås
en annan. Andra är intresserade av att arbeta intensivt ett
halvår för att sedan kanske göra en långresa. Det är bra
att vara öppen om sina planer redan vid en anställnings
intervju, menar Linda.
I vilket fall som helst blir en anställning, kort eller lång,
en bra merit i det fortsatta arbetslivet.
Hon rekommenderar att den som siktar på ett arbete
inom handeln kliver ut ur sin bekvämlighetszon.
– Du måste vara social och kunna möta kunder och
arbetskamrater på ett bra sätt. Ska du jobba i en livsmedels
butik är det förstås en fördel om du är intresserad av mat
och kan laga lite mat.
Många funderar på hur de ska uppträda och hur de ska
vara klädda vid en anställningsintervju.
– Det viktiga, säger Linda, är att du inte förställer dig.
Använd kläder som du trivs i. Tatueringar och andra
utsmyckningar har jag inget att invända mot. Däremot får
du inte vara piercad på jobbet. Det är delvis livsmedels
regler men även vår egen policy som sätter stopp för det.
Linda och ICA Trossen har engagerat sig mycket i
integrationsarbetet i Trosa.
– Vi har drivit ett projekt med matlagningsträffar för
20 nyanlända vuxna och deras barn och bjöd in lokala
företag för att skapa ännu fler kontakter. Nu praktiserar
en deltagare från matlagningsträffarna hos oss.
Linda tycker att det är viktigt att få in människor med
andra kunskaper och erfarenheter.
– Det behövs en mix. Den som vill ha anställning hos
48

oss måste naturligtvis kunna göra sig förstådd på
svenska, men vi ställer absolut inga krav på perfekta
språkkunskaper från början.
Sedan är det en annan sak att den som förstår och
pratar svenska bra lättare kommer in i kompisgänget och
bryter den sociala isoleringen. Ständigt förbättrade språkkunskaper är med andra ord ett mål att sikta mot.
Tiderna förändras visserligen och fritiden blir viktigare
för många. Men något som bekymrar Linda är att allt fler
unga medarbetare låter fritidsintressena ta överhand och
förstår inte riktigt sin roll och sin funktion på arbetsplatsen.
– Du får inte komma och begära ledigt för vad som helst och
med hur kort varsel som helst. Finns du med på jobbschemat
på lördag kan du inte vara ledig för att spela innebandy. Du
måste prioritera jobbet. Det är bara den som går i skolan och
jobbar extra här som kan behöva göra andra prioriteringar.
Linda har vuxit upp med föräldrar som alltid varit
ICA-handlare. Själv började hon jobba extra i butiken
redan i 12-årsåldern, men yrkesvalet var ändå inte alldeles
självklart. Linda utbildade sig till sjuksköterska.
– Men jag har bara arbetat ett år som sjuksköterska.
Jag förstod ganska snart att det inte riktigt var min grej.
Sedan 22 år tillbaka ägnar hon heltid eller ofta mer än så
åt ICA Trossen.

”Det viktiga är att du
inte förställer dig”
Linda Steiner, vd och ICA-handlare på ICA Trossen i Trosa
Startår: 1993 Antal anställda: 140 på lönelistan Så många
anställdes det senaste året: 16 ordinarie och 30 extra
jobbare Så många sökte jobb det senaste året: Högar med
ansökningar Mer om företaget: ica.se
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TIPS FRÅN MALIN HEDLUND
VD OCH DELÄGARE
SÄTERS SNICKERIFABRIK AB I HEDEMORA

DAGENS
INDUSTRIJOBB
ÄR INTE
SMUTSIGA
OCH BULLRIGA
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”Det finns möjligheter att göra
karriär och lönerna är bra”
– Tyvärr finns det alltför många fördomar om industrin.
Sanningen är att de flesta av dagens industrijobb är utveck
lande och högteknologiska, inte smutsiga och bullriga.
Lokalerna är ljusa och rena, säger Malin Hedlund.
Hon är vd på Säters Snickerifabrik AB och en av delägarna.
Företaget har funnits i Säter i Dalarna sedan 1940-talet,
men så småningom växte man ur lokalerna och kunde inte
hitta något lämpligt alternativ i Säter.
Sommaren 2016 flyttade därför hela verksamheten till
grannkommunen Hedemora. Det mycket väl inarbetade
företagsnamnet var det ingen som ville ändra på. Idag
arbetar den femte generationen i detta familjeföretag.
Säters Snickerifabrik kombinerar modern produktions
teknik med gediget hantverkskunnande. Kunderna finns i första
hand bland små och medelstora byggföretag i Stockholm.
Företaget tillverkar dörrar, fönster och inredningar och
svarar också för renoveringar. Tekniskt avancerade säkerhets
dörrar i trä har blivit ett allt viktigare område. Malin beklagar
att inte fler unga vågar satsa på hantverks- och industrijobb.
– Det finns möjligheter att göra karriär och lönerna
är bra, betonar hon.
Situationen har förstås inte blivit bättre av att den
trätekniska utbildning som tidigare fanns både i Hedemora
och i Falun har lagts ner. Det gör det ännu svårare att
hitta personal.
Behovet av nya medarbetare har delvis täckts med hjälp
av fyra snickare och målare som kommit som flyktingar
från Syrien.
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DE FLESTA INDUSTRIJOBB
IDAG ÄR UTVECKLANDE
OCH HÖGTEKNOLOGISKA.

VISA ATT DU VERKLIGEN
ÄR INTRESSERAD AV YRKET.

DET ÄR VIKTIGT ATT DU TALAR
OM VAD DU ÄR DUKTIG PÅ.
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– De är ödmjuka, glada och har yrket i händerna. Deras
yrkesstolthet skulle jag gärna se hos fler, säger Malin.
Förutom tips från företagets medarbetare är Facebook,
den egna hemsidan och annonser i lokaltidningen vägarna
som Säters Snickerifabrik brukar använda när man behöver
anställa. En biträdande produktionschef, en beredare som
tar hand om beställningar som kommer in och en NCprogrammerare är tjänster som nu är aktuella.

”Vid anställningsintervjun är det
viktigt att du talar om vad du är
duktig på, att du visar framfötterna
och att du har en tydlig vilja att
göra ett bra jobb.”
– Den som vi anställer behöver ha en gymnasial hantverksutbildning eller en likvärdig utbildning. Du måste naturligtvis
ha en känsla för att arbeta med trä. Sedan sker mycket av
den praktiska utbildningen här på företaget, förklarar Malin.
Personkemin väger tungt i anställningsprocessen.
– Vi ska ha någon som passar in i gruppen och som visar
ett verkligt intresse för yrket. Vid anställningsintervjun
är det viktigt att du talar om vad du är duktig på, att du
visar framfötterna och att du har en tydlig vilja att göra ett
bra jobb.
Malin poängterar att engagemanget inte får svalna den
dag du väl fått ett jobb.
– De flesta får börja med en provanställning. Om du vill
att den ska övergå i en tillsvidareanställning, en fast tjänst
som det brukar heta, måste du anstränga dig. Att anställa
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någon är alltid en stor investering för företaget. Det handlar
om mycket pengar och mycket tid.
Malin tycker att framtiden är ljus för träbranschen.
– Företagen fullkomligt skriker efter folk och ännu fler
kommer snart att behövas med tanke på de stora pensionsavgångarna de närmaste åren. Med rätt utbildning och med
rätt inställning är du nästan garanterad jobb. Trä är ett
miljövänligt material. Det ligger i tiden att jobba i den här
branschen, menar Malin.
Själv var hon bara 11–12 år när hon började tjäna
egna pengar.
– Jag rensade ogräs och jag rengjorde kaninburar och
akvarier i en zooaffär. På det sättet fick jag min första
arbetslivserfarenhet.
Efter ekonomiprogrammet på Martin Koch-gymnasiet i
Hedemora kunde Malin börja på Säters Snickerifabrik.
– Jag hjälpte till på ekonomiavdelningen och avancerade
sedan inom företaget. Nu är jag vd och delägare. Det finns
alla möjligheter om du bara har den rätta viljan, säger
Malin Hedlund.

”Att anställa någon är alltid
en stor investering för företaget”
Malin Hedlund, vd och delägare på Säters Snickerifabrik AB
i Hedemora Startår: 1944 Antal anställda: 26 Så många
anställdes det senaste året: Fyra Så många sökte jobb
det senaste året: Ett 30-tal Mer om företaget:
saterssnickerifabrik.se/
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TIPS FRÅN NICKLAS BERGLUND
PRODUKTIONSLEDARE OCH PERSONALANSVARIG
BERCO PRODUKTION

BÄTTRE
VARA
HÄNDIG ÄN
EXPERT PÅ
DATASPEL
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”Har du industriell vana är
det ett plus i kanten”
Ett brinnande intresse för dataspel är ingen merit när
Nicklas Berglund på Berco Produktion AB i Skellefteå
söker nya medarbetare. Han anställer hellre händiga och
arbetsamma personer.
– Har du industriell vana är det ett plus i kanten. Om du
dessutom har truckkort och traverskort är det ännu bättre.
Då är jobbet så gott som ditt, säger han.
Nicklas betvivlar inte att det för en del arbetsuppgifter
på vissa företag är utmärkt att vara jätteduktig på dataspel.
– Men det är inget som vi efterfrågar, förklarar han.
Berco tillverkar påbyggnadsskåp till små lastbilar. De är
störst i Sverige på det här området. Alla skåp är naturligtvis helt och hållet anpassade efter de krav och behov som
Volkswagen, Ford, Iveco och de andra kunderna har. Berco
arbetar också som underleverantör till flera olika företag.
Nicklas gör ingen hemlighet av att det är svårt att hitta
medarbetare. Facebook, Arbetsförmedlingen och annonsering i lokaltidningen Norra Västerbotten är de viktigaste
rekryteringsvägarna.
– Det gäller att på olika sätt visa att vi finns. Många
följer oss på Facebook. Har Norra Västerbotten en notis
om att vi tagit en ny stororder brukar 10–15 personer
genast höra av sig och spontant söka jobb, berättar Nicklas.
Hans råd till den som vill ha arbete på Berco är att
skicka in en intresseanmälan och att boka tid.
– Ring först så att vi får bestämma en tid. Det är mycket
bättre än att bara dyka upp. Då är risken stor att jag är
upptagen med något annat, poängterar Nicklas.
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RING FÖRST OCH BESTÄM
EN TID. DET ÄR MYCKET BÄTTRE
ÄN ATT BARA DYKA UPP.

LÄMNA MOBIL OCH HÖRLURAR
HEMMA NÄR DU SKA TRÄFFA DIN
BLIVANDE ARBETSGIVARE.

ATT GÅ PÅ INDUSTRIPROGRAMMET PÅ GYMNASIET ÄR
ALDRIG BORTKASTAT.
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Han betonar att det första intrycket av den
som söker arbete är viktigt.
– Därför gör du klokt i att lämna mobilen och hörlurarna hemma när du ska träffa
din blivande arbetsgivare, säger Nicklas.
Själv hade han siktet inställt på att utbilda sig till polis,
men enligt reglerna då var han några centimeter för kort.
Efter utbildning på industriprogrammet på det som idag
heter Lejonströmsskolan i Skellefteå började yrkeslivet
istället som truckförare och svetsare i Björkdalsgruvan,
en av norra Europas största platser för utvinning av guld.
Nicklas anställdes som svetsare på Berco 2005.
Sju år senare tackade han ja till ett erbjudande om att bli
förändringsledare på företaget och fick gå på utbildning i
Lean Production, som enkelt uttryckt är en metod för att
ta bort faktorer i produktionen som inte är till fördel för
slutkunden. 2014 blev Nicklas produktionsledare och fick
dessutom ansvaret för personal- och anställningsfrågor.
Berco har gått igenom stora förändringar. För fem–sex
år sedan var företaget mycket nära konkurs.
– Vi ändrade synen på ledarskap och på medarbetarnas
betydelse. Man måste försöka ta tillvara allas idéer och
samtidigt anstränga sig för att få en bättre mångfald bland
medarbetarna. Företaget behövde mer än gamla karlar som
hade varit här väldigt länge, konstaterar Nicklas.
Berco gjorde en mycket målmedveten satsning på att
rekrytera fler unga människor, fler kvinnor och fler ny
anlända. Det här blev inledningen till en nytändning i det
krisdrabbade företaget. Personalstrukturen har blivit en
helt annan.
Nicklas berättar med förtjusning om när de anställde den
första medarbetaren med utländsk bakgrund.
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– Han kommer från Eritrea och lyckades snabbt lära sig
svenska. Idag har vi sju nysvenskar som verkligen bidrar till
en glad och positiv anda.
Nicklas är övertygad om att industrin i Sverige har en framtid.
– Många företag som flyttade ut produktion till lågkostnadsländer har valt att ta hem tillverkningen. Att gå
på industriprogrammet på gymnasiet är aldrig bortkastat,
menar han.
Nicklas trivs utmärkt med sitt jobb på Berco.
– Vi är ett jättebra gäng. Stämningen är god. Jag tycker
om att få vara överallt på företaget och se hur produkterna
steg för steg växer fram.
Den mångfald som skapats på Berco löser förstås inte
problemen en gång för alla.
– Nu ser det väldigt positivt ut. Vi har många beställningar. Men vi måste hela tiden bli bättre och effektivare.
Det är detta ständiga förändringsarbete som är så roligt,
säger Nicklas Berglund.

”Det är detta ständiga förändringsarbete som är så roligt”
Nicklas Berglund, produktionsledare och personalansvarig
på Berco Produktion AB Startår: 1960 Antal anställda: 53
Så många anställdes det senaste året: 18 Så många sökte
jobb det senaste året: 150 Mer om företaget: berco.eu
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TIPS FRÅN ROBERT ALRIKSSON
VD OCH ÄGARE
RA-GRUPPEN

FÖRÄND
RINGSVILJA
OCH POSITIV
GRUNDSYN
KRAVET FÖR
ALLA
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”Förändringsvilja och en positiv grundsyn är krav som vi ställer på alla”
Elteknikföretaget RA-Gruppen AB med huvudkontor i
Västerås och verksamhet runt om i Västmanland och
Uppland tar digitala tester till hjälp i sitt rekryteringsarbete.
Alla som söker jobb får svara på ett 100-tal frågor som
tillsammans säkerställer en god matchning och bidrar till
att stärka det vinnande teamet.
– En vilja att arbeta, ett intresse för arbetet, en förändringsvilja och en positiv grundsyn är krav som vi ställer på
alla, också på den som söker praktikplats hos oss, förklarar
Robert Alriksson, RA-Gruppens vd och ägare.
Företaget har blivit en eftertraktad praktikplats. Robert
ser ingen anledning att ha lägre grundkrav på praktikanterna
än på de ordinarie medarbetarna.
– Vi vill att praktikanterna ska bli anställningsbara. Då
måste kraven vara desamma. På de sättet blir du snabbt en
i gänget. Du får inte vara en belastning, en tung ryggsäck,
för montören som tar med dig ut på jobb, säger Robert.
Företagsamheten har följt honom sedan mycket unga år.
För den som är uppväxt i en lantbrukarfamilj är det inget
konstigt att köra traktor som 4-åring. Som 10-åring började
han dra elledningar, som sedan kontrollerades av någon
montör från Inez Johanssons Elektriska i Heby, ett företag
som numera ingår i RA-Gruppen.
– Den som tidigt får förtroende växer, konstaterar
Robert.
Han var bara 15 år när han startade sitt företag.
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PRAKTIKANTERNA
SKA BLI ANSTÄLLNINGSBARA.

DU SKA VARA TEKNIKINTRESSERAD OCH GILLA
FART OCH FLÄKT.

VAR DIG SJÄLV, KOM HEL OCH
REN TILL INTERVJUN OCH UPPTRÄD
PÅ ETT TREVLIGT SÄTT.
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– Jag skulle hjälpa mormor att hitta någon som kunde
installera ett larm hos henne, men det blev jag själv som
gjorde jobbet. Det blev starten för företaget.
Den kraftiga expansionen för RA-Gruppen har kommit
under de senaste fem-sex åren. Man har vuxit organiskt
men också köpt ett antal företag.

”Vi måste ha en bra mix av killar
och tjejer och av människor med
olika nationaliteter och erfarenheter.
Mångfalden gör att vyerna vidgas och
att det uppstår en nyttig dynamik”
– 2012 var det jag och fyra anställda. Idag är vi 115 med
arbetare. Till 2020 är målet att vara 200. Omsättningen
ska fördubblas med en fortsatt god vinstmarginal,
betonar Robert.
En sådan nästan explosionsartad tillväxt ställer naturligtvis företaget inför tuffa utmaningar. En intensiv satsning
på ledarskapsutbildning och på trivselskapande aktiviteter
som skidåkning i Åre, gokarttävling och en After Work då
och då har svetsat samman medarbetarna och bidragit till
en tydlig vi-känsla.
Yrkeserfarna elektriker råder det stor brist på. Därför
menar Robert att det är nödvändigt att företagen i branschen tar emot både praktikanter och lärlingar för att klara
personalbehoven framöver.
– Vi måste ta hand om alla som passar och som vill in i
branschen, understryker han.
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Vad är det då som förväntas av en blivande elektriker, förutom de grundkrav som RA-Gruppen ställer om bland annat
intresse för arbetet och en positiv grundsyn?
– Du ska vara teknikintresserad och du ska gilla fart och
fläkt, sammanfattar Robert.
Behovet av mångfald är en faktor som han lyfter fram.
– Vi måste ha en bra mix av killar och tjejer och av
människor med olika nationaliteter och erfarenheter.
Mångfalden gör att vyerna vidgas och att det uppstår en
nyttig dynamik, betonar Robert.
Det finns många karriärvägar inom företaget. Robert
nämner elektrikern som blivit projektledare. En annan har
fått jobb som kalkylator på RA-Gruppen och tar fram
underlag för offerter. Ytterligare ett exempel är ekonomiassistenten som idag fått en nyckelroll i arbetet med att
integrera förvärvade företag i RA-Gruppen.
Ett tydligt råd till dig som ska gå på anställningsintervju
är att inte lova mer än du kan hålla.
– Var dig själv, kom hel och ren till intervjun och uppträd på ett trevligt sätt. Här är det viktigt att alla lever upp
till våra ledord: ”Vi gör det vi lovar och vi gör det rätt”,
säger Robert Alriksson.

”Här är det viktigt att alla
lever upp till våra ledord”
Robert Alriksson, vd och ägare, RA-Gruppen Startår: 1997
Antal anställda: 115 Så många anställdes det senaste året:
15 Så många sökte jobb det senaste året: 50 Mer om
företaget: ragruppen.se
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www.svensktnaringsliv.se
Storgatan 19, 114 82 Stockholm
Telefon 08-553 430 00

Hur resonerar arbetsgivare när de ska anställa
nya medarbetare? Och vad tycker de att arbets
sökande bör tänka på? Svaren får du i den här
boken där tio arbetsgivare i olika branscher delar
med sig av tips och råd.

