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LEDAR E POSTE KON

Ledaren
I din hand håller du Postekon #1 2009! Magasinet är som vanligt fyllt med intressanta
aktivitetsbevakningar, personliga intervjuer kring aktuella teman samt blickar framåt.
Med andra ord, förvänta dig inga större ändringar i magasinet under krisens år 2009!
Redaktörsduon Daniel & Daniel har summerat det första året
med Postekon genom att bland annat ta till ett helt nytt grepp
och skicka ut en enkät till alla som varit skribenter under året.
Syftet är att utvärdera innehållet och arbetssättet samt att få
förslag på teman och ändringar inför kommande nummer. Utfallet av enkäten visar att majoriteten är mycket nöjda med den
”nya” Postekon, både till innehåll och till utseende. Vi fortsätter därför på redan inslagen väg och den vane Postekonläsaren
kommer att känna igen sig. Dock kommer vi att återuppta några
inslag som funnits i tidigare årgångar av magasinet. Med start
i detta nummer kommer föreningens ordförande att under rubriken ”ordförande har ordet” orera över var föreningen står idag
i olika frågor. På sid. 20 kan du läsa ordförande Hans Winges
tankar bland annat kring det möte som styrelsen i CHV hade
med ledningen för Handelshögskolan i mitten av januari i år.
Som bland annat går att läsa i senaste numret av EKON fick
Handelshögskolan under hösten 2008 en ny grafisk profil där
Göteborgs Universitet nu står över Handelshögskolan. Skulle
detta kunna vara ett första steg i en ambition att helt låta
varumärket Handelshögskolan gå upp i Göteborgs Universitet?
Det anmärkningsvärda i det hela är att väldigt få utanför skolan
verkar känna till förändringen i varumärket eller att diskussionen överhuvudtaget funnits. CHV som förening för alumner
vid Handelshögskolan är intresserade av att få veta era tankar
kring Handelshögskolans varumärke. Maila gärna era tankar till
redaktionen@chv.se
CHV är en intressant förening för bolag verksamma inom rekry-

Daniel Vilén och Daniel Ewerlöf, E-post redaktionen@chv.se

tering och bemanning då medlemsstrukturen till stor del består av personer i ledande befattning samt av personer i början av karriären. Vår
satsning på aktuella jobbannonser på hemsidan samt i Postekon är ett ytterligare exempel på detta. Vi har därför valt temat ”Rekrytering
och bemanning” till detta nummer med ambitionen att intervjua fyra handplockade bolag utifrån storlek och inriktning. På sidorna 4-10
kan du stifta närmre bekantskap med det nystartade bolaget Handels Rekrytering, New Career, Sifferverket samt Michael Page som under
2008 öppnade ett kontor i Göteborg.
Trevlig läsning! Daniel Ewerlöf & Daniel Vilén

HANDELSSPEXET 2009
TA MED FAMILJ, VÄNNER OCH KOLLEGOR PÅ
ETT STUDENTIKOST SKÅDESPEL I TVÅ
AKTER. SAMTLIGA FÖRESTÄLLNINGAR
SPELAS PÅ KONSERTHUSET I
STENHAMMARSALEN. BILJETTER KÖPES
PÅ WWW.TICNET.SE
PREMIÄR: 23 MARS
ÖVRIGA FÖRESTÄLLNINGAR:
31 MARS, 6 APRIL, 8 APRIL OCH 12 APRIL
INTRESSERAD AV FÖRETAGSBILJETTER,
FÖRETAGSFÖRESTÄLLNING ELLER ANNONSERING?
KONTAKTA OSS PÅ STAB@HANDELSSPEXET.SE FÖR
MER INFO
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Insändare:
Vi uppmanar våra läsare att skicka
in era åsikter till redaktionen.
Det kan vara kommentarer på
senaste numret, allmänna
åsikter eller ris & ros.
Maila till redaktionen@chv.se

CHV är idag en av Sveriges största alumniföreningar med över
2.250 medlemmar. Varje år möts flera hundra medlemmar på
våra aktiviteter (luncher, seminarier, After Work etc).
CHV ger medlemmarna en möjlighet att umgås över alla
gränser, både åldrar och yrken, med unika möjligheter till
nya kontakter och erfarenhetsutbyte.
Framsidan Frida Sundberg Handels Rekrytering
– Foto: Daniel Vilen
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HHGS Handels Rekrytering AB
Handels Rekrytering (HR) är ett rekryteringsbolag ägt av studentkåren på Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet. Företaget
startades upp under våren 2008. För tillfället arbetar sex personer i företaget. Postekonredaktionen blir givetvis nyfiken när
studentkåren startar sådan här verksamhet och har ställt några frågor till HRs nytillträdda VD Frida Sundberg som, när hon inte
är upptagen med att driva företaget, just nu läser ekonomistyrning och redovisning på kandidatnivå. Frida har ett förflutet i ett
annat av studentkårens företag, HandelsConsulting AB, och som skådespelare i Handelsspexet.

• Hur bildades Handels Rekrytering?
Efter att man sett ett behov och ett utrymme på marknaden för
ett företag som sysslar med rekrytering uteslutande för handelsstudenter så startade man upp ett aktiebolag under det existerande
kårägda företaget HandelsConsulting AB.
• Varför behövs ett studentägt rekryteringsbolag?
På Handels finns en stor tradition av att ha ett jobb vid sidan av
studierna. Det har vi märkt inte minst när vi jämfört oss med BrainTek, som är vår motsvarighet på Chalmers, där den traditionen inte
finns på samma sätt. Vi kan hjälpa handelsstudenterna att hitta
rätt jobb, självklart även efter avklarade studier. Vi finns till för att
skapa studentvärde, vilket vi bland annat gör genom att förstärka
Handelsstudenternas rykte på arbetsmarknaden.
• Vilka produkter har ni?
Vi delar upp verksamheten i bemanning och rekrytering. Självklart
förekommer även kombinationer där man hyr in först och sedan tar
över anställningen eller när man bara vill ha hjälp att samla in ansökningar. Ett mindre affärsområde är Employer Branding där vi kan
erbjuda företag en rad olika lösningar för ett förstärkt varumärke
på Handelshögskolan.
• Vilka fördelar respektive nackdelar kan du se med relationen till
studentkåren?
För det allra mesta ser jag bara fördelar. För det första kommer vi
naturligt nära studenterna vilket är jätteviktigt och dessutom är
varumärket viktigt för oss. Speciellt i den första kontakten med
kunder. Men det så kallade studentvärdet kan ibland vara svårt att
definiera. Det kan finnas intressekonflikter inom kåren eller vara
svårt att göra bedömningar av vad ett agerande får för konsekvenser.
• Med vilka medel konkurrerar ni främst?
För det första har vi en mycket bra rekryteringsbas att jobba med.
Och vi har en unik närhet till den - vi finns ju på skolan. I föreläsningssalarna, korridorerna och kön till mikrougnarna under
lunchrasterna. Eftersom vi endast finns på Handelshögskolan blir
vi specialister på området och vi kan dessutom erbjuda konkurrenskraftiga priser.
• Vilka är era målgrupper?
Vi vänder oss kanske till en alldeles för stor målgrupp - alla företag
eller organisationer som skulle kunna ha behov av en student eller
alumn med kompetens från Handelshögskolan. Det har visat sig att
redovisningsområdet dominerar, såsom ekonomiassistenter eller
controllertjänster, men det är viktigt att komma ihåg att skolan har
många fler kompetensområden.
Fortsätter på nästa sida
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• Vilka verktyg använder ni er av för att komma i kontakt med
kandidater och klienter?
Vi jobbar främst med hederligt säljarbete och vill ut och träffa så
många företag som möjligt för att presentera oss. Om man inte
syns finns man inte. Även professionella och privata nätverk är
självklart mycket viktigt, både för att hitta kunder och kandidater.
Sen kommunicerar vi med studenterna genom exponering på Handelshögskolan och vår hemsida.
• Ni har inte funnits så länge och ni etablerar er under rådande
lågkonjunktur, vilka nackdelar eller rent av fördelar kan ni se med
detta?
Nackdelar finns det självklart. Senast idag fick jag höra att ”vi har
stopp vad gäller rekryteringstjänster”. Och då kvittar det om man
är prisvärd eller erbjuder de mest ambitiösa studenterna i Västra
Götaland. Men man kan ju tänka sig att bemanningsbranschen står
starka under omständigheterna om företag väljer att hyra in arbetskraft istället för att anställa själva.
• Har du några bra råd till jobbsökande eller personer i karriären som
vill/måste röra på sig?
Använd oss! Om vi inte vet att du finns kan vi inte hjälpa dig.

• Varför skall man som företag vända sig till Handels rekrytering
istället för något av de mer kända större företagen på marknaden?
Vi är små och flexibla och har som jag nämnt tidigare en unik närhet till studenterna. Vi ger våra uppdrag stor uppmärksamhet och
våra tjänster är dessutom prisvärda.
• Slutligen: Hur skiljer ni er åt jämfört med andra företag
i branschen?
Enkelt. Vi sysslar uteslutande med rekrytering av Handelsstudenter.

Personalia Frida Sundberg
12 september 1987
Pojkvän, mamma, pappa, syster, bror och farfar.
Gör
Pluggar. För tillfället en C-kurs i ekonomistyrning.
Gillar att göra på fritiden Äta gott och spela sällskapsspel.
Hemlig talang Ja du… Det skulle väl vara att tappa bort saker.
Det skryter jag inte gärna med så det är ganska hemligt.
Om du vill kontakta Handels Rekrytering Tel 031-10 20 38
frida.sundberg@handelsrekrytering.se
www.handelsrekrytering.se
Född

Familj

Text & Foto: Daniel Vilén

Risken att vi finns där du vill
etablera dig: 100 %
Är ditt företag på väg att expandera utanför Sverige? Då är du inte ensam. Allt
fler svenska företag vill etablera sig i andra länder, såväl i mogna marknader som
i tillväxtländer. Som försäkringsbolag känner vi till riskerna på olika marknader
och vet hur du ska undvika dem för att få en så bra start som möjligt.
Välkommen att ringa oss på telefon 0771-43 00 00.
Vi finns redan på plats med egna kontor i Sverige, Norge, Danmark,
Finland, Baltikum, Ryssland, Storbritannien, Nederländerna, Frankrike
och Tyskland. Dessutom kan vi genom vårt internationella nätverk
hjälpa dig vart du än i världen vill etablera din verksamhet.

www.if.se

Lotta Ogenstam, Riskspecialist
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Förverkliga dina bästa stunder med hjälp av

karrriärrådgivning

Karriärrådgivning eller Career Counselling kom till Sverige på 1990-talet. Tidigare hade det bara funnits Syokonsulenter och
Arbetsförmedlingens vägledning, men inget för den som ville utvecklas i sitt yrkesliv utan att vara skolelev eller arbetssökande.
I den anglosaxiska världen, framförallt USA, Kanada och
Australien, har detta sedan länge varit ett etablerat
område. Det är också där den mesta forskningen bedrivs.
För att bringa litet klarhet i denna profession, och vem
som har nytta av den har Postekon intervjuat Cathrine
Lennesten på företaget NewCareer. Detta företag har
verkat inom karriärrådgivning i drygt 15 år. Cathrine
Lennesten, är pedagog och har gedigna meriter från
utvecklingsarbete både inom vuxenpedagogik och
HR frågor. Cathrine har arbetat som coach, konsult
och ledarutvecklare i sjutton år.
När kan det vara aktuellt att besöka
en karriärrådgivare?
Det självklara och vanligaste scenariot är när
man står inför en påtvingad förändring eller
själv vill ha en förändring. Att arbeta med
och skapa en strategi för sitt yrkesliv ger
en ökad möjlighet att själv navigera på
en alltmer komplex och föränderlig arbetsmarknad.
Hos en karriärcoach får du hjälp med att:
• Ta fram en kravspecifikation eller önskelista
över vad du vill få ut av ett jobb
• Ta fram din profil och intressen
• Utveckla ditt personliga varumärke
• Skapa struktur och strategier för ditt arbete kring din framtid
• Lära dig vikten av och konsten i att
bygga nätverk samt hur att nyttja dessa
Hur ser den vanligaste kunden ut?
En av de ”vanligaste privatkunderna” som hör av sig till NewCareer
är en Civilekonom mellan 30-40 år som valde att läsa ekonomi för
att han eller hon var intresserad av företagande och människor, och
som sedan sin examen har arbetat med redovisning. Någonstans
under resans gång brukar en trötthet på debet och kredit uppstå
och ersättas av en längtan efter ett annat arbetsinnehåll. Då är
det läge att söka ett professionellt bollplank i form av en karriärrådgivare.

Hur går karriärcoaching till?
Metodik
New Careers arbetssätt bygger på en välbeprövad metodik som använts med framgång av över 16 000 människor i vårt land.
Grundstrukturen består av de tre stegen inåt, utåt och framåt. Resultatet från de olika delarna sammanställs och ger underlag för en
personlig handlingsplan.
Inåt:
I första delen av programmet arbetar vi med deltagarens självinventering. En förutsättning för utveckling är att veta vad man vill,
kan och behöver. Deltagaren kartlägger sin yrkeslivserfarenhet,
utbildning, kompetens och sina färdigheter. Vi arbetar här mycket
med värderingar och tankar;
Vad vill jag, vart är jag på väg, vad är det viktigaste för mig?
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Vi pratar också om livskvalitet, hur de olika delarna
i livet hänger samman och vad som behövs för att
nå balans. Här skapas grunden för att gå vidare i
processen.
Utåt:
Här blickar vi ut mot omvärlden. Deltagaren
undersöker hur den egna kompetensen kan
matchas med t ex företagets eller organisationens behov och trender. Det görs med hjälp
av en grundlig research där deltagaren utför informationsintervjuer, arbetar med
att identifiera och bygga upp ett nätverk,
undersöka olika anställningsformer med
mera. Vi arbetar i detta skede också med
personlig profilering och marknadsföring
samt förberedelser för utvecklingssamtal
och anställningsintervjuer.
Framåt:
Här utvärderas de olika alternativen och resultaten från det tidigare arbetet. Deltagarens mål och hur de ska uppnås formuleras i
en personlig handlingsplan.
Arbetsmaterial
Vår arbetsbok är ett viktigt instrument i våra program. Den är ett
unikt hjälpmedel som fungerar som stöd i självinventeringen och
som hjälper deltagaren framåt i processen. Arbetsboken består av
ett antal olika övningar där deltagaren ”skriver sin egen berättelse”, och därigenom kartlägger sin nuvarande situation för att
kunna gå vidare och planera för framtiden.
Förslag till upplägg
Fem individuella coachningstillfällen under ca fyra månader. Uppföljnings- och avstämningssamtal äger rum efter ca sex månader.
Mellan träffarna ges personliga arbetsuppgifter för att driva processen vidare. Coachen finns också till hands via telefon och e-post
för att till exempel ge feedback på och svara på frågor.
Hur pass intressant är det för ett företag eller organisation att
erbjuda sina anställda en karriärrådgivare?
För ett företag eller organisation utgör karriärcoachning för medarbetare ett led i den strategiska kompetensförsörjningen. Man
kanske vill öka den interna rörligheten, behålla personal, eller
erbjuda nyckelmedarbetare ny inspiration. Ett annat viktigt mål
brukar vara att ge medarbetarna verktyg för att ta ett eget ansvar
för sin utveckling. Att ha ansvarstagande medarbetare är något
som gagnar både arbetsplatsen och den enskilde
arbetstagaren. Så för
arbetsgivaren att investera
i en karriärplanering är på
Text: Elisabeth Bjufors
många sätt lönsamt.
Foto: Lasse Boström
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Sifferverket
Postekon har ställt några frågor till Camilla Jacobsson som är egenföretagare i rekryteringsbranschen. Camilla är alumn från
Handels och tog sin examen 1983. Sin nuvarande verksamhet startade hon i mars 2008, ett rekryterings- och ”search”- företag
som förmedlar kvalificerade ekonomer till företag i Västra Götaland. Företaget har ett samarbetsavtal med Sifferverket AB, med
huvudkontor i Stockholm. Sifferverket startade 2002.

• På vilket sätt ingår ditt företag i Sifferverket AB?
Jag har ett franchiseavtal med Sifferverket
vilket betyder att en del av min omsättning går till Sifferverket, för att få använda
namnet och administrativa system med
mera. Min verksamhet bygger på att jag
knyter kontakter med kvalificerade ekonomer. Genom intervjuer med kandidaterna,
tar jag reda på vad de är bra på och vad de
vill arbeta med i framtiden, för att senare
koppla ihop rätt person med kundens behov. Jag har roligt på jobbet, träffar mycket folk och får mängder av information och
jobbar efter eget huvud.
• Vilka fördelar respektive nackdelar kan du
se med att vara franchisetagare till Sifferverket AB?
Fördelen med att samarbeta med Sifferverket är att jag har mitt eget företag
och tillhör ett större sammanhang med
gemensamt mål och mening. Jag får ta
del av Sifferverkets unika kandidatsystem
som underlättar att hitta rätt person till
uppdragen. Vi utvecklas tillsammans genom gemensamma aktiviteter. Vi lär av
varandra. Sifferverket har kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö. Nackdelen är
att varumärket Sifferverket inte är känt i
Göteborg vilket resulterar i ett tufft marknadsarbete. Många kalla telefonsamtal
med potentiella kunder för att boka möten
och presentera varför Sifferverket är rätt
rekryteringsföretag när det gäller ekonomibefattningar.
• Hur skiljer ni er åt jämfört med era
branschkollegor?
Sifferverket är ett litet rekryteringsföretag
där alla vi som jobbar är egna företagare.
Det innebär att vi alla brinner för uppgiften. Det är fråga om att vinna eller försvinna vilket resulterar i att vår drivkraft
att lyckas är enorm. För det andra så är
vår kandidatbas inte anonym utan alla som
finns i basen har blivit intervjuade och vill
vara med i vårt nätverk. Vår utmaning är
att få alla våra kandidater att känna att de
är av stor betydelse. Dem är vår framtida
succé. Jag känner alla kandidaterna och

kan snabbt leverera det kunden vill ha.
För det tredje så är det jag och min personlighet som avgör om kunden vill göra affärer med mig. Allt bygger på förtroende.
• Vilka är era målgrupper?
Kvalificerade ekonomer, redovisningsekonomer, controllers, redovisnings- och
ekonomichefer, för rekrytering och interimsuppdrag samt alla företag som har en
ekonomiavdelning.
• Vilka verktyg använder ni er av för att
komma i kontakt med kandidater och klienter?
Vi använder oss av uppsökande verksamhet
via telefon, annonser på Internet och genom vårt nätverk.
• Använder du dig av de alumninätverk
som finns i bland annat Stockholm och
Göteborg för att marknadsföra din
verksamhet?
Jag är medlem i CHV och försöker vara aktiv på både lunchoch företagsmöten. Det har
varit många intressanta
föredrag med flera spännande besökare att bygga
relationer med men den
bästa marknadsföringen
är nöjda kunder och glada kandidater.
• Är det en myt att bemannings- konsultuthyrningsbranschen
har goda tider i en
lågkonjunktur?
Det är ingen myt
utan en sanning.
Företag vill inte
binda upp sig med
för stora fasta
kostnader och väljer i orostider att
hyra in personal.
Nyckelpersoner vill
dock de flesta företag ha som fast anställda.
Fortsätter på nästa sida
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• Vi befinner oss i en lågkonjunktur – Har
du några bra råd till nyutexaminerade?
Mitt råd är att inte vara för kräsen. Ta första bästa jobb och kom igång med det som
utgångspunkt när de söker sig vidare. Vi
vill se driv och energi i en person och inte
för mycket prestige på denna nivå.
• Har du några råd till personer i karriären
som vill/måste röra på sig?
Nr. 1: Se till att ditt CV och personliga brev
är uppdaterat.
Nr. 2: Gå igenom ditt nätverk, alla du känner både privat och professionellt. Kontakta dem och tala om att du är på jakt efter
ett nytt jobb och fråga din kontaktperson
om han/hon känner någon som har ett behov av din kompetens.
Nr. 3: Gå igenom alla dina succéhistorier,
alla de tillfällen där du har lyckats bra med
något. Här får du känslan som du alltid ska
plocka fram när du känner dig osäker. Du
är en vinnare!
Nr. 4 håll ångan uppe och sök jobb som du
har rätt kompetens till. Kom ihåg att söka
jobb är ett heltidsjobb. Trägen vinner !

Jag är medlem i CHV och försöker vara aktiv på både lunch- och
företagsmöten. Det har varit många intressanta föredrag med
flera spännande besökare att bygga relationer med.

Personalia Camilla Jacobsson
1958 i Göteborg
Gift och har 3 barn, 16, 18 och 20 år
Karriär
Civ.ek. Jobbar med rekrytering sedan 1996
Gör på fritiden Åker längdskidor, ledare på Friskis&Svettis, golf, jollesegling,
Hemlig talang Jag är världsbäst på att sy gardiner som är vadderade.

Född

Familj

Varför välja en annan bank
när du kan få allt hos oss?
Vi på Swedbank erbjuder dig både som privatperson och företagare
den bästa servicen och de bästa banktjänsterna. Vi vill gärna träffa dig.
Välkommen in och jämför oss! Det tål vi.
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Michael Page

Den 7 januari 2008 öppnade Michael Page sitt Göteborgskontor. Lisa Aspsäter, en
ung lovande medarbetare på Stockholmskontoret, hade under flera månaders tid
arbetat hårt med att rekrytera rätt personer till att vara med och starta upp kontoret.
Postekon träffar två personer från teamet ungefär ett år efter etableringen för en
avstämning.
Den profil Michael Page vill knyta till sig
som medarbetare är unga entreprenörer.
Etableringen i Göteborg var inget undantag
och två av nyckelpersonerna som rekryterades till framtida managers, Stefan Begall
och Johannes Eng, var tidigare verksamma
inom Venture Cup. Något som är intressant
att notera är att det största rekryteringsföretaget som intervjuas i detta nummer av
Postekon som också är det företag som är
tydligast uttalat entreprenöriella.
• Beskriv Michael Page som företag.
Michael Page är ett internationellt specialistrekryteringsföretag som fokuserar
på roller inom Middle management. Vi är
extremt entreprenöriellt drivna snarare än
”gråa tinningars charm”. Det ser exakt likadant ut oavsett vilket Michael Page kontor
du besöker i världen. Detta får till resultat
att du som medarbetare lätt kan välja att
jobba internationellt inom koncernen och
snabbt smälta in.
• Er hemsida skvallrar om att Michael Page
ännu en gång blivit inröstad bland topp 100
arbetsgivarna i England.
Vad gör er till en bra arbetsplats?
Det här jobbet bygger mycket på att bygga
sin egen vardag. För rätt sorts människa
är detta en idealisk situation. Introduktionen är extremt genomtänkt och man blir

som nyrekryterad mycket väl emottagen.
Det är genomgående fokus på hur du skall
utvecklas som individ. Det satsas på dig
som rekyteringskonsult eftersom det är du
som skall generera vinst till koncernen. Det
enda sättet att göra karriär inom koncernen är att jobba dig uppåt, ingen anställs
externt till någon högre managementnivå.
• Etableringen i Göteborg gjordes i januari
2008 – beskriv resan till dagens datum.
Det började med tre individer som satt inlåsta på ett litet kontor och gick varandra
på nerverna efter fyra månader. Nej, skämt
å sido så jobbade vi väldigt mycket och
oerhört tätt. I princip så låste vi in oss i ett
litet rum och diskuterade affärer, en diskussion som har präglats av enorma mängder entreprenöriell anda. Utmaningen för
oss var inte att hitta kunder bland de internationella firmorna i Göteborg eftersom
de redan kände till oss. Utmaningen var
att vinna marknadsandelar bland de lokala
bolagen. Vi började i princip med att dela
upp potentiella kunder emellan oss och sedan flitigt använda telefonen för att sprida
ordet att vi finns. Kännedomen om Michael
Page var nog mindre bland de lokala företagen än vad vi trodde. För den traditionella ekonomichefen har vi nog varit relativt
okända. Att bygga varumärket är därför
mycket det vi har sysslat med under året.

• Största skillnaderna mellan Stockholm
och Göteborg?
Skillnaden är större än vad jag trodde, säger Lisa Aspsäter. I Göteborg ligger det en
större personlig vikt i affärsskapandet än
vad det gör i t.ex. Stockholm. I vissa fall
får detta som konsekvens att det inte ger
något resultat att försöka vinna över en
kund som har använt sig av ett konkurrerande rekryteringsföretag i flera år. Detta
gäller oavsett om kunden varit nöjd eller
inte nöjd. Argument som att vi är ett stort
internationellt företag väger lätt då.
• Hur skiljer ni er åt jämfört med era
branschkollegor?
Det man skall ha klart för sig är att det
startades ca 600 företag inom rekrytering
i Sverige under 2008. Man kan grovt dela
upp bolagen i tre grupper;
1. Bemanningsföretag
2. Rekryteringsbolag
3. Executive search-företag
Michael Page befinner sig någonstans mitt
mellan punkt 2 och punkt 3. Vi skiljer oss
åt gentemot andra i branschen genom att
vi har valt att fokusera på ett område istället för som många av våra konkurrenter
som försökt bli bäst inom flera områden.
• Vilka är era målgrupper?
Om vi tar ekonomer som exempel så spänner vår målgrupp ifrån redovisningsekonomer som har något års erfarenhet till
CFO:s. Vår absoluta målgrupp har arbetat
i ca 5 år och är runt 30 år gamla har hög
ambition och befinner sig mitt i karriären.
Detta gäller även för våra kandidater med
civilingenjörsexamen.
• Under senare år har även offentlig verksamhet i större grad nyttjat rekryteringsbyråer, hur skiljer sig privat sektor från
offentlig idag i rekryteringsfasen?
Tar man exemplet Holland så kommer 40 %
av vinsten från deras ”non profit sector”
som motsvarar vår offentliga sektor. I
Sverige är så inte fallet beroende på olika
anledningar, t.ex. lagen om offentlig upphandling där mycket fokus läggs på priset.
Michael Page kan aldrig konkurrera med
lågprisleverantörer. Dock har den offentliga sektorn haft problem med att rekrytera
viss kompetens vilket skapat möjligheter
för en aktör som Michael Page. Detta är en
intressant kundgrupp och det är bara att
slå upp Göteborgs-Posten och läsa vilka
jobb som utannonseras. Idag var ca 70 %
av jobbannonserna inom den offentliga
sektorn.
Fortsätter på nästa sida
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T EMA
• Vilka är vinnarna & förlorarna i er bransch
i en lågkonjunktur?
Vi är vinnarna och alla andra är förlorare!
(skratt) Helt allvarligt tror jag att de som
kommer att få de svårt är de bolag som
är stora inom bemanning. Ta till exempel
Adecco som har uppdraget mot GM i Trollhättan. Vår fokus är istället på Middle management, poster som alltid behövs oavsett konjunktur. De kandidaterna är dock
trögrörliga, inte minst i en lågkonjunktur.
Det blir därför viktigt att ha en professionell part att hålla i handen.

• Vilka verktyg använder ni er av för att
komma i kontakt med kandidater och
klienter?
När det gäller kandidater så är det viktigt
att synas och jobba med Michael Page
som varumärke. Det är inte ovanligt att vi
blir kontaktade av personer som snappat
upp varumärket Michael Page när de varit
utomlands. En annan viktig metod är att
göra vad vi kan för att folk skall höra om
oss genom mun till mun-metoden. I övrigt
använder vi många verktyg såsom Internet, tryckt media osv.

• Är det en myt att bemanningsbranschen
har goda tider i en lågkonjunktur?
Jag vill inte slå ihjäl den myten direkt men
jag tror att den goda tiden är temporär. Det
finns garanterat konsulter som får uppdrag
då det skall kostnadseffektiviseras men
detta är ju uppdrag som i en långvarig konjunkturnedgång är självsanerande.

• Hur använder ni er av alumninätverken
som finns i t.ex. Stockholm och Göteborg i
marknadsföringen?
Detta är vårt dåliga samvete och här skall
vi villigt erkänna att detta är ett område
som vi vill bearbeta bättre. Vi har under
vintern analyserat nätverken i Göteborg
och kommit fram till att detta är en väg vi
vill och som vi måste vandra. Nätverkandet
i allmänhet är viktigt i Göteborg.

• Vilka är era bästa råd till nyutexaminerade
i en allt mer bister arbetsmarknad?
Ett extremt konkret råd är att jobba. Det
kan ju kanske vara lockande att läsa en
extra termin istället. Det man inte får
glömma bort är att yrkesverksamma år är
extremt viktigt. Åk gärna utomlands och
jobba och få internationell erfarenhet. För
yngre personer spelar ingångslönen mindre roll . Du kommer sannolikt att få en
bra löneökning under de första yrkesverksamma åren.

• Avslutningsvis – I vilken mån används
communities som Facebook för att rekryteringsbolag skall få en totalbild av en kandidat?
(Skratt). Vi har inte ens tillgång till Facebook på Michael Page, den sidan är spärrad. Michael Page insåg snabbt att detta
skulle bli ett problem och därför blockade
sajter som Linked In och Facebook som
är forum där personliga saker skall kunna
diskuteras. Vi använder oss dock ibland av
Google för att söka info om kandidater.
Michael Pages målsättning är att fortsätta
att växa i Göteborg. Det första året har
karaktäriserats av hårt jobb i en konjunktur som inte gått åt rätt håll. I en sådan
marknad är det viktigt att arbeta enligt
en väl beprövad arbetsmodell, något som
stämmer väl in på Michael Page.

Text & foto:
Daniel Ewerlöf

• Vilka råd har ni till personer i karriären
som vill eller måste röra på sig?
Våra råd där är att våga ta steget. Det är
viktigt att förstå att många chefer ser det
som en merit att ha arbetet inom flera områden utan att för den skull vara en ”jumper”, dvs. ha bytt arbetsgivare för många
gånger. I denna diskussion skall även nämnas att Michael Page har ett verksamhetsområde där vi kan erbjuda våra kandidater att arbeta som konsult i näringslivet.
Detta kan i många fall vara ett bra sätt att
få mer erfarenhet.

Personalia Johannes Eng

Personalia Lisa Aspsäter

1975 i Växjö
Familj
Gift och skall snart bli far!
Utbildning
Civilingenjör
Tidigare arbeten Drivit Chalmers sommarklubb,
Varit projektledare för Venture Cup,
drivit XA Communications samt arbetat med R&D På Volvo PV.
Fritidsintressen Sport i den latenta formen. I synnerhet fotboll
(IFK Göteborg & Öster). Segling är ett stort intresse, en Maxi 909.
Dold talang
Jag kan jonglera med skarpa knivar

Född

Född
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Familj
Utbildning
Tidigare arbeten
Fritidsintressen
Dold talang

1978 i Stockholm
Singel
Lärare
Eget företag med inriktning på
handel med dressyrhästar
Hästar och musik
Jag är en f.d. operasångerska!

The recruitment consultancy that’s
so specialised,
you.
The
recruitmentit specialises
consultancyin that’s

so specialised, it specialises in you.

In Gothenburg we specialise in Finance & Accounting and
Engineering & Supply Chain. We specialise in part-time, full-time,
permanent and temp jobs.
We specialise in jobs at all levels. In all sectors. In Finance & Accounting. In Banking & Financial
Services.ofInall,
Sales
& Marketing
and in
specialise
in part-time,
full-time,
Most
we
specialise
inEngineering.
listening;We
putting
you
together
with the
permanent
and that
temp suits
jobs. you best.
kind
of job
Most of all, we specialise in listening; putting you together with the kind of job that suits

Give
us a call today or visit our website to find your special job.
you best.
Give us a call today or search our database to find your special job.

www.michaelpage.se

Stockholm
T: +46-(0)8-545 270 40
E: sweden@michaelpage.se

www.michaelpage.se

Göteborg
T: +46-(0)31-745 05 07
E: sweden@michaelpage.se

Göteborg
T: +46-(0)31-16 26 50
E: sweden@michaelpage.se

Specialists in Global Recruitment

Michael
Page International
is a world
leading recruitment consultancy
163
offices
in 28 countries
| www.michaelpage.se
133 offices in 23 countries worldwide | www.michaelpage.se
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Aktiviteter
Arrangemang i
Civilekonomföreningen Handels Vänner
www.chv.se/program.htm
2009 blir enligt arbetsmarknadsminister Sven-Otto Littorin
”ett riktigt skitår” och rubrikerna om varsel och fallande
börskurser väller över oss i en strid ström. Via CHV’s tjänst
”Jobb att söka” har vi noterat en minskning av inkommande
jobb, men nya jobb kommer trots allt in kontinuerligt.
För att svara upp till de problemställningar som många av våra
medlemmar ställs inför i tider av finanskris och lågkonjunktur erbjuder CHV flera aktiviteter på temat kris. Vi startade
5 februari med frukostseminarium där Mia Rosengren från Rosengrens Advokatbyrå gick igenom vad som gäller vid varsel och uppsägningar och vad som är viktigt att tänka på.
Detta följs den 12 mars upp av torsdagslunchen på temat ”Deppiga
tider - hur finner man de goda känslorna?”
Men lågkonjunktur innebär också möjligheter och många företag
kommer att gå stärkta ur krisen. Hur man utnyttjar lågkonjunkturen
för att göra riktigt bra affärer diskuterades på CHV’s torsdagslunch

Helena Engblom
Aktivitetsansvarig CHV
helena.engblom@hotmail.com

30 oktober och temat fortsätter med torsdagslunchen 19 februari
där vi får lära oss hur handlingskraft och engagemang kan skapas
i förändrings- och varseltider. Och glöm inte att det är det nätverk
som Du skapar idag som kan leda till toppjobbet i framtiden! Boka
in 25 mars för en lärorik kväll där CHV’s vice ordförande Anneli Egestam, Årets Affärsnätverkare 2007, delar med sig av sina kunskaper
kring framgångsrikt nätverkande för framtiden.
Missa heller inte kvällsträffen med Volvo Car’s nya VD Stephen
Odell, 9 mars kl 18.30 i Volvohallen. Längre fram planerar vi också
en trevlig våreftermiddag hos Forsman & Bodenfors. Håll utkik i
din mailbox efter CHV’s aktivitetsmail, nya aktiviteter tillkommer
hela tiden.
Vi i CHV’s styrelse strävar hela tiden efter att förbättra det utbud
av aktiviteter och förmåner som vi erbjuder våra medlemmar. För
att nå målet om ständigt ökad medlemsnytta behöver vi veta vad
just DU önskar! Hör gärna av dig till undertecknad med synpunkter,
önskemål och idéer.

Vi ses på CHV’s aktiviteter
Helena Engblom,
Aktivitetsansvarig CHV

5/2

Oroliga tider. Frukostseminarium med Mia Eriksson från Rosengrens Advokatbyrå

5/2

Göteborgsmingel på Gamla Ullevi! Tema ”Jag motarbetar lågkonjunkturen genom att nätverka”!

11/2

Övergivna platser. Jan Jörnmark, docent i ekonomisk historia om strukturomvandling. onsdagslunch

19/2

Hur förändra med bibehållen motiviation? Right Management om handlingskraft och engagemang

5/3

UID, Håkan Lagergren. Torsdagslunch

9/3

Stephen Odell, VD Volvo Cars, Volvohallen 18.30

9/3

Hälsa och glädje. Exklusivt för kvinnor. Kväll

12/3

Deppiga tider? Hur finner man de goda känslorna? Torsdagslunch.

30/3

Hur nätverka för framgång? Kväll.

31/3

Handelsspexet. Kväll.

23/4

Auktionsverket. Kväll.

28/4

Besök hos Forsman & Bodenfors Kväll

30/4

Valborgsmässobuffé Avenyns tak Kväll
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I dåliga tider görs de bästa affärerna
Den 30 oktober gästades CHV av Joakim Hökegård som är VD på marknads- och kommunikationsbolaget SHOUT. Under ca 30
minuter talade Joakim fritt från hjärtat kring den lågkonjunktur som nu drar in över Sverige. Budskapet går att sammanfatta med
följande fem ord; ”Högkonjunktur eller lågkonjunktur? Du väljer!”

”Högkonjunktur
eller
lågkonjunktur?
Du väljer!”

Joakim Hökegård tog sin civilekonomexamen med inriktning på marknadsföring från
Handelshögskolan i Göteborg för drygt 20
år sedan. Några av er läsare kanske känner
igen namnet Hökegård från då Joakim var
målvakt i Frölunda Hockey Club, en karriär
som sedan många år är avslutad. Joakim
har arbetat med marknadsföring och försäljning under hela sitt yrkesverksamma
liv. Några milstolpar i karriären har varit
jobb som säljutvecklingskonsult, försäljningschef och marknadschef. Joakim jobbar nu sedan tio år tillbaka som projektledare och VD på en reklambyrå.
I mitten av oktober publicerade GP en intervju med Volvo Personvagnars nye VD
Stephen Odell. Det var säkert många Göteborgare som precis som Joakim Hökegård
blev orolig när de läste om hur Stephen
Odell tänker tackla den senaste krisen
för Volvo PV. ”För tillfället kanske pengar
spenderade på marknadsföring är bortkastade pengar. Det är inte särskilt många
som är ute efter att köpa bil just nu” – gick
det att läsa. Vad som är ännu värre enligt
en mer eller mindre enig marknadsföringskår är att Volvo PVs nytillträdde VD knappast är ensam om den här inställningen.
Just nu sitter många företagsledningar
och ser över sina marknadsföringsbudgetar för 2009, en budget som ofta sätts
till en viss procentsats av den prognostiserade försäljningen. Räknar man med
sämre försäljning, vilket många just nu
säkert gör, så justeras marknadsföringsbudgeten ner – vilket naturligtvis leder
till ännu sämre försäljningssiffror. Därmed
är företagen inne i en negativ spiral som
de själva har varit med om att skapa

Lågkonjunkturen är i det här perspektivet inte bara ett hot utan framför allt en
möjlighet. I dåliga tider är det exempelvis färre som annonserar. Detta resulterar
dels i att priset på mediautrymme sjunker,
dels i att det så kallade ”bruset” minskar.
Kostnaden för att ”överrösta” sina konkurrenter är med andra ord aldrig så låg som i
en lågkonjunktur.

och det finns, enligt Hökegård, i princip
bara ett sätt att ta sig ur den.

Utfallet av ovanstående resonemang blir
att om du satsar när dina konkurrenter förlamas av passivitet kommer du att bli en
vinnare, på kort såväl som på lång sikt. Det
säljs och köps trots allt en hel del, även
bilar faktiskt, också i en lågkonjunktur.

Hökegård har under åren i branschen fått
intrycket att många företag ser marknadsföring i allmänhet och reklam i synnerhet
som ett nöje man unnar sig när företaget
har gott om pengar i kassan. Detta är en
ekvation som är svår att få ihop om man
har ökad försäljning som ett viktigt och
prioriterat mål. För försäljningsorienterade företag bör reklam vara en investering
som lönar sig oavsett konjunktur.

Skeptiker och ”realister” kan nu tänka att
den internationella konjunkturen faktiskt
har en enorm betydelse och att ingen kommer undan. Hökegård är medveten om
detta och understryker att det är viktigt
att försöka påverka i det lilla, det vill säga i
mitt företag där jag är en av de ansvariga.
Resultatet? Högkonjunktur eller lågkonjunktur i ditt företag? Du bestämmer!

Det är i lågkonjunkturer som styrkeförhållanden och positioner på marknaden förändras som mest. Det företaget vunnit, eller förlorat, under lågkonjunkturen står sig
oftast även när det åter vänder uppåt.

Text: Joakim Hökegård
och Daniel Ewerlöf
Foto: Lasse Boström
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Framtidsresenärer laddade med inspiration
Det blev succé för Infracontrols Framtidsseminarium den 13
november när 200 personer fick möjlighet att se in i en enklare framtid. Seminariets tema ”Att ha en vision och med brinnande engagemang förverkliga den” lyste upp denna regniga
novemberkväll.

Professionell äventyrerska
gav ny energi
En av kvällens höjdpunkter var
den svenska äventyrerskan Renata
Chlumska som 1999 var den första
svenska kvinna att bestiga Mount
Everest. Hon berättade om sina
fascinerade äventyr när hon med
kanot och cykel färdats längs USA:s
gränslinjer, i högervarv från Seattle
och tillbaka under 439 dagar utan
uppehåll, och hon laddade alla
med härlig positiv energi. På ett
naturligt och jordnära sätt fick hon
publiken att känna att man faktiskt
kan klara det mesta – bara man
brinner för det man tror på.

Erfarenheten talar sitt tydliga språk
”Att våga möta förändringar med konstruktiva åtgärder ger resultat” deklarerade kvällens hemlige gäst Hans Nyman, efter att ha
gett flera exempel på att det i varje kris också finns stora möjligheter. Hans Nyman har ett förflutet inom regeringskansliet där han
som opolitisk tjänsteman arbetade med näringslivsfrågor under 16
år. Han har dessutom arbetat under 12 år på AB Volvo, varav 9 år i
Volvo Lastvagnars företagsledning.
”Vi måste våga tro på framtiden, ha visioner och samtidigt leva i nuet,
men låta nuet arbeta mot den framtid vi vill ha”, deklarerade Hans.

Ett annorlunda musikinslag och tidsmaskiner till framtiden
Över 120 sångare från Göteborgs Gospel överraskade gästerna i
seminariesalen och fick med alla i en medryckande uppladdning
inför framtiden.
Med hissar som byggts om till tidsmaskiner fick sedan gästerna
åka med till år 2015 där Infracontrol visade vad man åstadkommit.
Stora energibesparingar inom offentliga miljöer genom smartare
styrning, effektiv larmhantering på Barcelonas flygplats, miljöövervakning som gör vägarna säkra eller vilt som detekteras med
värmekameror var några exempel som visades.

”Att våga möta
förändringar
med konstruktiva
åtgärder
ger resultat”
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Men framtidens lösningar är redan här. Du har säkert sett de variabla hastighetsskyltarna på E6:an, fått information om busstider
vid hållplatsen eller hittat en ledig parkeringsplats tack vare parkeringsledningssystem. Kunderna till framtidsföretaget Infracontrol
är många och utåt får de ta äran av en lättbegriplig information.
På referenslistan finns bl.a. Vägverket, Luftfartsverket, Sjöfartsverket, SOS Alarm, Göteborgs stad, Göteborgs hamn, Banverket,
Skånetrafiken, Oslo Sporveier och många av Sveriges kommuner.
Text: Anneli Egestam
Foto: Infracontroll

CHV på Gadden

Den 19-20 november medverkade Civilekonomföreningen Handels Vänner
(CHV) i den årliga upplagan av Gadden,
Handelshögskolans studentkårs arbetsmarknadsdagar. Med en minidator som
vinst att lotta ut bland dem som anmälde sig på plats, förutom alla de förmåner som medlemskap innebär, var det
inte svårt att skapa intresse för CHV.

Ca 120 studenter anmälde sig som studerandemedlemmar och förhoppningsvis får
de nytta av nätverket även under studietiden, så pass att de väljer att bli betalande
medlemmar när de har tagit examen.
Toppbetyg i all ära men tillgång till nätverk
kan vara det som blir avgörande vid själva
rekryteringstillfället. Det finns siffror som
säger att 7 av 10 jobb förmedlas via personliga kontakter. Så ett tips till alla studenter är att lägga böckerna åt sidan då
och då och avsätta tid till att nätverka is-

tället. En god idé är att anmäla sig till träffarna som vi arrangerar i CHV. Det är här du
träffar människor som kan öppna dörrar åt
dig och förmedla kontakter, t ex när det
gäller att skriva uppsats, hitta praktikplats
och inte minst arbete.
Ditt nätverk i morgon är ett resultat
av det nätverk du bygger idag.

Text: Anneli Egestam
Foto: Lasse Boström

Den lyckliga vinnaren av minidatorn blev
Sarah Häger, studenten som nyligen tagit
initiativ till att starta kårföreningen
Handels Kvinnliga Nätverk, HKN.
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Företagsvärdering
Vid CHVs torsdagslunch den 3 dec 2008
stod företagsvärdering på agendan.
Magnus Lövdén och Niklas Edler från
företaget Skarpa bjöd på ett föredrag
på detta tema.
Skarpas verksamhet består i rådgivning
vid företagsförsäljningar och företagsvärderingar. Kunderna är såväl privata som
industriella företagsägare över hela Sverige. Det handlar främst om onoterade
bolag, familjebolag och ägarledda bolag
med transaktionsvärden mellan 15-200
miljoner kronor.

Skarpas idé är att förse sina kunder med
expertis vid försäljning och värdering. Genom att anlita Skarpa får kunderna tillgång
till de finansiella verktyg som stora företag
använder sig av. Detta uppnår man enligt
Skarpas företrädare genom att använda
tydliga, strukturerade och beprövade processer.
Skarpa hjälper ägare att generationsskifta
eller refinansiera sina bolag i syfte att frigöra och fördela förmögenheter. Vanligast
är att överlåtelse sker inom familjen, t ex
till barn, men det kan även förekomma
överlåtelse till anställda. Vidare utför
Skarpa företagsvärderingar. Vi får veta att
att det finns en skillnad mellan om Skarpa
levererar en oberoende värdering vid en
tvist eller om de företräder köparen. Värdering är ingen exakt vetenskap, utan beror på i vilket syfte värderingen utförs och
vem som beställer värderingen. Köparen
har normalt sett ett informationsövertag
vad gäller synergier medan säljaren har ett
övertag då det handlar om kännedom om
företaget. Enligt Skarpa har köparsidan blivit allt mer professionell de senaste åren.
Det har skett ett skifte från industriella
köpare till riskkapitalister. När det är lätt
att låna kapital till förvärv är det svårt att
slå finansiella synergier med industriella. I
tider med en mer restriktiv finansmarknad
med stigande räntor och ökade amorteringskrav minskar däremot finansiella köp
och de industriella köpen ökar.
Först och främst är en företagsvärdering
aktuell vid företagsförsäljning och företagsköp. Då handlar det om att fastställa
varför prislappen är vad den är. Värdering-
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en fungerar som ett förhandlingsunderlag
och påverkar även bankens kreditbeslut
vid bankfinansiering. Men en företagsvärdering kan också användas i andra sammanhang. Det kan till exempel även vara
aktuellt vid ägarförändringar och generationsskiften. En företagsvärdering kan
också ligga till grund för utformandet av
incitamentsprogram, dessa består vanligtvis av olika typer av optioner eller konvertibler. Den kan även fungera som underlag
vid strategiska beslut. Beställaren är då
företagsstyreler och ledningsgrupper. Det
behöver inte heller vara ett företag som
ska värderas, utan det kan även gälla t ex
ett specifikt projekt eller tillgångar i ett
företag. En oberoende värdering krävs i
allt större utsträckning av Finansinspektionen för att styrka värdet av onoterade
tillgångar i fondbolag.
Olika värderingsmodeller användas beroende på vilket syfte företagsvärderingen
har, vilken typ av företag som skall värderas och vilken information som är tillgänglig. Magnus och Niklas går igenom tre
modeller som kan avändas separat eller i
kombination.

t ex omsättning eller resultat. Detta är en
bra metod vid värdering av identiska bolag och kan vara en användbar metod för
att snabbt få en uppfattning om ett värde,
men det säger inte så mycket om varför ett
bolag har just detta värde.
Diskonterade kassaflöden innebär att
företaget värderas efter nuvärdet av dess
framtida prognostiserade kassaflöden.
Detta anses vara den teoretiskt mest korrekta metoden, men den förutsätter samtidigt stor kännedom om företaget som
värderas. Företagets förmåga att generera
framtida kassaflöde är centralt för såväl
säljare som köpare och finansiärer. Svårigheten med denna modell är osäkerheten i
prognoserna. Skarpa använder nästan uteslutande kassaflödesvärdering, men kan
även komplettera med andra värderingsmetoder för att få en utökad bild.
Sammanfattningsvis presenteras en rad
olika faktorer som påverkar värdet på ett
bolag. Allt ifrån kassaflöde, tillgångar och
säkerhet i framtida prognoser till utvecklingspotential, konkurrens, nyckelpersoners fortsatta engagemang och branschens
attraktivitet spelar in.

Substansvärdering baseras på företagets
balansräkning och tar hänsyn till företagets ackumulerade värde. Denna modell
bygger endast på historisk information
och tar sådeles inte hänsyn till företagets
framtida förmåga att tjäna pengar.
Vid värdering med multiplar/jämförelsevärdering ställs värdet på företaget i relation till hur liknande, noterade företag
värderas i förhållande till en viss variablel

Text: Karin Ewerlöf
Foto: Lasse Boström

A K T I V I T E T S B E VAKNI NG

Göteborg & Co

gör Göteborg till staden där det händer!
Frukostföredrag den 10 december 2008

Anneli Egestam
Jonas Georgsson
Maria Guggenberger
Leif Nilsson

En tidig onsdagsmorgon i den mörka och kalla månaden december hängde vi i CHV med på en frukost på Världskulturmuseet
arrangerad av Sponsring & Eventföreningen. Denna förening driver mycket aktivt frågor inom sponsring och event.
För att tala event och evenemang i Göteborg var Leif Nilsson från
Göteborg & Co inbjuden. Leif, som är tillförordnad VD, inledde
mycket livfullt på sin klockrena göteborgska med att berätta att
i Göteborg har omsättningen inom event- och turistbranschen nu
passerat fordonsindustrin.
Göteborg & Co ags till hälften av Göteborgs stad och till hälften
av besöksnäringen och startade sin verksamhet 1990 med Claes
Bjerkne som VD. Evenemangsstaden byggdes redan från starten
med starkt politiskt stöd av både Göran Johansson (s) och Lars-Åke
Skager (m). Visionen för Göteborg & Co är att vara en, i internationell jämförelse, ledande samverkansplattform för destinationsutveckling. För Göteborg är detta gynnsamt då evenemang stärker
och utvecklar Göteborg som resemål och då även hela regionen.
Antalet hotellnätter har ökat avsevärt över åren. 1991 var de 1
500 000, 2007 3 200 000 och man räknar med 4 000 000 hotellövernattningar 2012.
Evenemangsstaden Göteborg satte ett starkt avtryck redan 1923
genom att vara värd för världsutställningen. Staden (med olika
intressenter) satsade 800 miljoner kronor vilket naturligtvis var
en svindlande summa på den tiden. Kända byggnader som t ex
Slottsskogsvallen, Naturhistoriska museet, Liseberg och Torslanda
flygfält byggdes till detta tillfälle. Göteborgarna liksom besökarna
kunde då bland annat åka linbana till nöjesfältet Liseberg(!), och
utställningen räknade in 4,2 miljoner besökare.

terna för de 1,5 miljoner människorna som bor i Västsverige.
Efter dessa fakta visade Leif bilder från fantastiska evenemang som
verkligen har placerat Göteborg på världskartan.

* Volvo Ocean Race sommaren 2006 med insegling under Älvsborgsbron. En fantastisk tillställning även för oss göteborgare som
med picknickkorgar satt på första parkett
* EM i Friidrott 2006, otrolig folkfest på Avenyn och Götaplatsen.
* Hemkomsten av Ostindiefararen Götheborg 2007
* VM i konståkning 2008
* Göteborg City Race 2008
* Göteborgs Lustgårdar 2008 (med 548 000 besökare)

Framtidens melodi för att arrangera stora evenemang är att samarbeta med andra. Tillsammans med Stockholm och Malmö blir Sverige ett attraktivt land med flera stora arenor. Lägger man även
till Köpenhamn så blir det ännu intressantare. Inför EM i fotboll år
2016 har Svenska Fotbollsförbundet tillsammans med Norge ansökt
om att få vara värdländer.
Ett viktigt mål för att ytterligare öka Göteborgs attraktivitet är
den så kallade västlänken. Med denna länk underlättas transporFortsätter på nästa sida
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Vad händer då i framtiden?
2021 firar Göteborg 400 års jubileum och en projektgrupp är tillsatt. Innan dess byggs bland annat ett nytt hotell på Drottningtorget. Mässan bygger ut sina lokaler och integreras med Fokus vilket
innebär att parkeringshuset flyttas. Valhalla byggs om eller ersätts
med något nytt som länkar samman Bergakungen-Scandinavium
med Ullevi.
Just nu när det är lite bistrare tider är det perfekt läge att bygga.
För att citera Leif Nilsson: I traditionen ligger framtiden.

Gamla Ullevi blir ny fotbollsarena
och döps just till Gamla Ullevi
Ja, om detta fascinerande namnval berättade arenachefen för
Gamla Ullevi, Jonas Georgsson. Målsättningen med den nya arenan
är att bli den trivsammaste och mest välbesökta arenan i Norden.
Gamla Ullevi, som är en arena i Got Event ABs regi, invigs lagom till
allsvenskans start under våren 2009 och har plats för drygt 18 000
besökare. Arenan är även tänkt att kunna bokas för konferenser,
och förhoppningen är att logerna blir populära konferensrum där
bland andranäringslivet kan träffas.
Unikt med Gamla Ullevi är:
• Läget mitt i centrala stan och en del av evenemangsstråket
• Nationalarena för damlandslaget i fotboll
• Tre professionella fotbollsklubbar, den så kallade alliansen
IFK-GAIS-ÖIS, samsas om en och samma arena
• Värd för världens största ungdomsturnering i fotboll,
Gothia Cup
De tre förstnämnda punkterna innebär sammanlagt 60 evenemang
per år. Nästa sommar blir arenan dessutom värd för UEFA U21-EM
2009 som är en stor turnering för fotbollsspelare under 21 år.

Ja, det är mycket på gång i Göteborg.
Vi kan alla glädjas antingen vi är
sportfånar eller på annat sätt vill
vara med när det händer något.
Det finns något för de flesta i det
stora utbudet!
Inte bara för och med goa gubbar!
Text: Elisabeth Bjufors
Foto: Lasse Boström

Unikt kontaktnät
- din tillgång

Finnveden Urval har under drygt 20 år byggt upp ett stort kontaktnät inom
svenskt näringsliv. Med en av Sveriges mest omfattande kandidatdatabaser av
specialister och chefer är vi nu också etablerade i Göteborg.

REKRYTERING OCH
KVALIFICERAD SEARCH AV
• Chefer och specialister
• Interimschefer
• Styrelseledamöter
www.finnvedenurval.se
Jönköping - Göteborg - Värnamo - Stockholm
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R E P O R TAG E

Reportage: Richard Barrett
Richard Barrett är grundare av och styrelseordförande för Barrett Values Centre (BVC) och besökte i december Göteborg för att
hålla ett föredrag om mätbar företagskultur och teorier om värdebaserat ledarskap. Postekon var inbjuden för att rapportera om
detta. Efter att Preeras nya VD Julia Norinder hälsat oss välkomna så drog Barrett igång en avslappnad men välfylld presentation.
genom entropi genom ett flertal exempel och utdrag ur undersökningar som i en rapport från 1992 skriven av John P. Kotter
and James L. Heskett, “Corporate Culture and Performance”, som
utifrån ett begrepp om ”starka kulturer” kom fram till att för företag som uppvisar en stark och enhetlig kultur så gäller att:
- Revenues grew four times faster than weak cultures
- Rate of job creation seven times higher
- Stock price grew twelve times faster
- Profit to performance ratio was 750 percent higher
Detta beror då enligt Barrett på att man i företag med väl utvecklad
företagskultur kan undvika förluster i samband med vad man kallar
för kulturell entropi.

Entropi
Entropi betyder i det här sammanhanget att det finns glapp emellan anställdas värderingar och de som företaget uppfattas stå för.
Entropi orsakar att anställda tappar motivation, mår sämre, presterar sämre och därför skapar mindre värde. Entropi innefattar all
energi som läggs på icke-produktiv verksamhet, det är ett mått på
friktion och frustration inom en organisation och som kan bero på
exempelvis byråkrati eller intern konkurrens et cetera.

”Det räcker inte
att kortsiktigt vara
bäst i världen utan
att långsiktigt vara
bäst för världen”
Barrett har skrivit ett flertal böcker om ledarskap och kringliggande
frågor, senaste alstret är ”Psychometrics in coaching” och handlar
om möjligheten att mäta kulturella stämningar och inställningar
hos personal och ledare inom organisationer, vilket vi återkommer
till senare i artikeln.
Själva grunden i Barretts budskap, och den metodik som BVC använder i de kurser och analyser som ligger till grund för företaget,
är att i vår tid av ökande global och lokal konkurrens spelar kulturellt kapital en allt större roll och att det är mätbart. Kulturellt
kapital kan beskrivas som förmågan hos en organisation att bygga
en företagskultur som attraherar och behåller begåvade människor.
Vem du är och vad du står för är enligt Barrett lika viktigt som
kvaliteten på de produkter och tjänster du erbjuder. För att bli
marknadsledande behöver företaget inleda en process för total
systemförändring och att kontinuerlig mätning och underhåll av
företagskulturen kommer att vara avgörande för framgång. Barret lägger också till att för att långsiktigt lyckas i den nya och
snabbt föränderliga världen räcker det inte med att kortsiktigt vara
bäst i världen utan att långsiktigt vara bäst för världen. Barret
visar på de ekonomiska effekter som kan uppnås genom att arbeta med företagskulturen och eliminera de förluster som uppstår

<10% Prime: Healthy Functioning
11-19% Minor Issues: Requiring cultural and/
or structural adjustment
20-29% Significant Issues: Requiring cultural and
structural transformation, and leadership coaching
30-39% Serious Issues: Requiring cultural and structural
transformation, leadership mentoring/coaching,
and leadership development
40-49% Critical Issues: Requiring cultural and structural transformation, selective changes in leadership, leadership mentoring/
coaching and leadership development

Mätbarhet, kartläggning
Man har länge sett de mjuka värdena inom organisationer som
omätbara, i alla fall ur finansiell synpunkt och även om det till viss
del fortfarande kan ha viss sanning så går det faktiskt att sätta
värde på det som ett företag förlorar på grund av entropi. Och detta
är mätbart!
Mätningen går till på så vis att de som skall mätas får svara på
ett stort antal frågor och med hjälp av värdeladdade ord. Dessa
ord korresponderar med specifika fält i Barrets modell som lutar
sig mot Maslows behovsteorier där grundläggande behov måste
tillgodoses innan högre behov kan bemötas. Med liknande system
har man även kunnat kartlägga värderingar hos hela befolkningar,
genom stora stickprov. Barret genomförde undersökningar i såväl
Argentina som på Island och kunde förutspå att dessa länder skulle
bli ”bankrutta”, vilket också på sätt och viss besannades.
Fortsätter på nästa sida
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REP OR TAGE
Ledarskap
Allt detta kokas enligt Barret ned till en ledarskapsfråga. Kulturen
inom en organisation är en direkt avspegling av ledarnas personligheter och vad de visar upp, avsiktligt såväl som oavsiktligt. En
förändring av kulturen inom en organisation måste börja med en
förändring av ledarnas beteende. Processen bör därför börja med
att man kartlägger ledarnas värderingar innan man ser till de anställdas värderingar. Detta för att dels måste ledningen vara medveten om omfattningen och djupet av de kulturella frågorna och
dels vara beredda att göra något åt dem även om det innebär att
förändra sig själv först. Om det är så att ledningen inte kommer
att vilja förändra sig själva så vore det kontraproduktivt att skapa
förväntningar på förändring hos de anställda genom att låta dem
svara på en enkät i det syftet. Om den ledande gruppen inte är
beredd att åta sig en förändring av sina värderingar och beteenden
så kommer kulturen inom organisationen inte att förändras, menar
Barret.

Barretts presentation går i hög fart och han har packat in mycket
information i sina nära 150 Power point-slides men hinner trots
det med att vara både personlig och roande. Det märks tydligt
att Barrett brinner för de teorier som han berättar om och tror
starkt på att de är rätt väg för företag att gå. I Sverige så arbetar
Göteborgsbaserade Preera, som också stod för presentationen, med
Barrets modeller och Barrets företag kommer inom kort att göra
en kartläggning av det svenska folkets värderingar. Vi får hoppas
att resultatet ger oss anledning att ha högre förhoppningar inför
framtiden än vad det gav islänningarna!

Text & Foto:
Daniel Vilén

Ordförande har ordet
Vi är inne i en tidsperiod då alla påverkas, direkt eller indirekt,
av stora förändringar. Det känns som att det varje dag står att
läsa om någon ny stor förändring på tidningarnas löpsedlar.
Bara för ett år sedan hade mycket av det vi nu ser framstått
som orimligt. Nu är det en verklighet. Att överblicka effekten
av allt som händer runt om oss är ingen lätt uppgift!
När detta skrivs är veckans stora händelse Barack Obamas tillträde
som den 44:e presidenten i USA historia. Utan att ge sig in i den
politiska debatten kan man konstatera att vi bevittnar ett stycke
nutidshistoria. Vilka förväntningar som finns på denne person!
Det är mycket som skall hända!
Vad händer då i CHV under 2009? Massor vill vi i styrelsen! Föreningen skall fortsätta med det som våra medlemmar vill att vi skall
göra. Självklart! Många aktiviteter vi genomför är snabbt fullbokade. Det känns mycket bra och är ett bevis på att vi gör rätt. Vi
skall också fundera på hur vi ytterligare ”vässar” vårt utbud till
dig som medlem. Hur får vi ännu mer nöjda medlemmar? Viktig
fråga som styrelsen kontinuerligt jobbar med. Under året kommer
vi löpande söka en dialog med dig som medlem för att ännu bättre
utveckla vår verksamhet.
Handelshögskolans rektor Rolf Wolff bjöd in oss i styrelsen till ett
möte med skolledningen alldeles nyligen. Han gav en mycket intressant och givande inblick i vad som händer på skolan. Det är
mycket spännande som händer på Handels! Som gammal Alumni
kändes det verkligen bra att höra. Helt klart är en student från
Handels i Göteborg en student som håller allra högsta klass! En
självklar sanning för oss alla i vår förening! Eller hur!
Jag önskar dig mycket nytta och nöje under 2009
som medlem i vår förening
Hälsningar
Hans Winge
Foto: Lasse Boström
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Hur ser det
ut på jobbmarknaden?
Läser man alla braskande rubriker om
arbetsmarknaden kan man som läsare
tro att hela marknaden har tvärnitat. Så
är det inte riktigt utan det rör på sig (se
tidigare artiklar om branschen i detta
nummer). En varm rekommendation är
därför att gå in på CHVs jobbsida där du
just nu hittar flera mycket intressanta
jobberbjudanden.
CHV kommer naturligtvis noggrant att
följa den nervösa arbetsmarknaden under
fortsättningen av 2009 och kommer att
skapa vårt eget index.
Antalet lediga jobb för ekonomer följs upp
varje vecka såväl i Stockholm och Skåne
som i Västsverige. Redaktionen kommer
löpande att redovisa utvecklingen i kommande nummer av Postekon.
Vi när naturligtvis en innerlig förhoppning om att vi inom en snar framtid får se
tecken på en begynnande högkonjunktur
i siffrorna.
Hur ser då framtidens arbetsmarknad ut?
Vilka företag, branscher och regioner blir
vinnare? Den globaliserade världen ger
ju en tuff konkurrenssituation. Om vi tar
Göteborgsregionen som exempel så finns
här ett antal tunga tillverkningsindustrier
som har det skakigt och vars framtid i skrivande stund är oviss. Är det dags för en
rejäl tankeomgång och formulering av en
ny vision för framtiden? Om inte tillverkningsindustrin bär så behövs många nya
små företag. En spännande vision för Göteborg skulle därför kunna vara

”Entreprenörernas stad”.

Staden som gör allt för att nya företag
skall få de bästa möjligheterna
att utvecklas och växa.
Text: Bo Ribbenholt
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En ny BARACK i Washington?
(OBS! Billigt skämt) Vilken personkult! Värdig en Mussolini!
Det är ofattbart hur folk kan sätta sin tilltro till ”ledare” av diverse slag.
Vare sig de kallar sig för ”Landsfader”, Führer, Kung, President, Diktator,
”The Great Redeemer”, Premiärminister eller en liknande värdelös titel.
Däremot är det mycket lätt att förstå hur lätt det kan bli diktatur p.g.a.
denna beundran för staten och nationen och alla konflikter som följer
av detta. Tänk vad mycket charmigare och trevligare det hade varit
om de så kallade ledarna varit humorister istället.
Som Lin Yutang skrev i den underbara boken ”The Importance of Living”.
”Humorister har mycket svårt för att skapa konflikter, näst intill omöjligt”

”BACK TO REALITY”
Obama. Aldrig någonsin har så många räknat så mycket på en enda person. Vad skall
han göra med sitt ”politiska kapital”?
Det är inte önskningar och hopp som höjer välståndet, det är arbete, sparande och
uppfinningar som åstadkommer detta. Inte
heller är det önskningar och hopp som fixar
till en ”post bubbel ekonomi”. Det är ekonomin själv som läker sig. Under 1970-talet var centralbankerna så rädda för sysselsättningsminskning att de skapade stagflation. 1980 var inflationen 13-15% och
sysselsättningen 89%. Allt bottnade 1982
och en ny boom startade.

What a ”CHANGE” for America?
Låter som Nixon i Watergate ”My fellow
Americans, you always hurt the one you
love”. Om Kina mfl. ”i kovan” vill ha sina
pengar till egen ”stimulans” måste stackars Federal Reserve ”monetarisera”(se
inflatera) skulden. M1(penningmängden)
stiger redan med 40% i årstakt.

”Humorister har
mycket svårt för
att skapa konflikter,
näst intill omöjligt”
NATIONALEKONOMI
Sedan 70 år har större delen av världen
hållit sig kvar vid ekonomiska koncept
vilka genererat fortsatta misslyckanden
inom det ekonomiska området. Efter att ha
blivit utsatt för så många misslyckanden
skulle de flesta yrken allvarligt överväga
en förändring av sin metod. Deras råd idag:
”Nuvarande röra beror till stor del på att
man förlitade sig för mycket på lån”.
”Därför rek. vi nu mer lån”. Kloka killar?
Alltför billiga pengar gav oss de två senaste
nedgångarna. Nedgången efter internetbubblan och nu senast efter husbubblan.
Om billiga pengar är lösningen, varför
är två på varandra följande ekonomiska
bubblor associerade med billiga pengar?
Får billiga pengar konsekvenser man inte
tänkt sig vilka man struntar i ännu en
gång? ”Ekonomernas” råd har åtminstone
skapat en uppgång för guldpriset från 300
till 1000.
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EKONOMISK STIMULANS
Konsensus är att de ekonomiska stimulansplanerna alla världens regeringar satt
igång kommer att skapa ekonomisk tillväxt. Dessa planer är inget annat än försök
till att köpa röster och kommer inte leda
till tillväxt. Underskottsfinansiering skapar inte ekonomisk tillväxt. Denna konsumtion kan för en kort tid ersätta folks
konsumtion, det är allt. Pengarna måste
lånas vilket endast förflyttar konsumtion i
framtiden till idag. Totalt sett, över tiden,
blir det oförändrad konsumtion, som bäst.
Obama kan fråga sig vilka som skall köpa
de 2,5 trillionerna i NYA FRISKA LÅN
(låter som Storhertigens finanser av Frank
Heller eller Krig och fred av Tolstoj) han
ämnar skapa under sitt första år i maktens
korridorer.

Efterfrågan på USD är begränsad, tillgången kan göras obegränsad, vilket nu sker.
Vad tror ni händer med priset? Nämnda
oansvariga beteende har praktiserats av
bananrepubliker i över hundra år. Men det
är nytt för dollarmarknaden. Därför är GULD
placeringstemat för ”Obama-eran”. Undrar
om dess eftermäle kommer att bli ”Det låg
ett skimmer över Baracks dagar”?
Tidens ansikte: Ett säkert tecken på börsbotten är när ”High Fashion” imiterar vad
”vanligt folk” har på sig.

Text: Göran Högberg
Foto: www.barackobama.com
Foto på Göran: Lasse Boström
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Nytt år. Nya möjligheter.
Nya nummer av Postekon.
Vi har ett år av inspirerande och roliga träffar med CHV att se fram
emot (se aktivitetslistan på sid. 12), och vi i Postekonredaktionen
kommer givetvis att vara på plats och rapportera om allt.
Vi kommer i sommarnumret, som i år är ett dubbelnummer, att undersöka vad som ligger bakom ordet ”strukturomvandling”, något
som känns oroväckande väl i tiden när lågkonjunkturen och varslen
är vardag. Vi tar, som vanligt, gärna emot synpunkter eller tips om
ämnen eller personer att skriva om och om du som läsare också vill
skriva i tidningen så får du gärna kontakta oss! Kontakta oss på
redaktionen@chv.se
Vi ses!
/Daniel & Daniel
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Har du nyckeln
till framgång?
Vi på Wistrand arbetar med avancerad affärsjuridik, men också med att öka juridiskt
kunnande. Det gör vi bland annat genom att anordna seminarier, till exempel om skatterätt, EU-lagstiftning eller de juridiska specialiteter som gäller vid investeringar i vindkraft.
Som handelsvän i Göteborg kan du snabbt vidga dina juridiska vyer genom att delta i
något av våra intressanta seminarier. Hör av dig så berättar vi mer. Vi finns i Göteborg,
Malmö och Stockholm. Kunskap är nyckeln till framgång - vi hjälper dig att hitta den.

Wistrand Göteborg + 46 (0) 31 771 21 00

www.wistrand.se
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DON’T GO WITH
JUST ANYONE
CHOOSE
VOLVO TRUCKS
VOLVO TRUCKS. ALwAyS mOVing fORwARd
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