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■änDettvärtom
är bättre att vara för uppklädd
vid anställningsintervjun.

Det tipset ger Marie Sammeli, vd för
Appareo, i Jusektidningen.
Om man ser ung ut är rådet kavaj
för att utstråla mer pondus. Det är _
bra att ha putsade skor och att inte
(Dl)
ha lösa trådar på kläderna.

Kamp mot klackarna

Skyddsombuct möts
på Facebook

■ Vissa-britti� a�givare kräventt

■ Facebookgruppen "Support your lo

kvinnliga anställda ska ha högklackat.
Detta motsätter sig det brittiska fackför
bundet TUC, enligt TCO-tidningen.
På TUC:s kongress konstaterades
att två miljoner arbetsdagar
per år går förlorade i Stor
ritannien på grund av fotproblem. (Dl)

cal skyddsombud" har nästan 1000
medlemmar och har blivit en arena för
skyddsombud, enligt Du &jobbets
webbplats. Fördelen är direktkontakten
med medlemmar av olika bakgrund,
enligt grundaren Mats Palm.
(Dl)

Di FAKTA
Otto
Drakenbergs
regler för
bloggen

■ Var personlig,

men inte privat.
Lämna inte ut de
taljer om familjen.

■jobba
Bloggen ska

för företa
gets vision. Skriv
om sådant som
ökar personalens
engagemang för
att nå målen.

■ Häng aldrig ut

någon. Skriv inte
något negativt
som kan kopplas
till enskilda indivi
der.

■ Var gärna

självkritisk och

bjud på lärdomar
av egna misstag.
Det ökar trovärdig
heten för de positi
va budskap du vill
framföra.

SKRIVER
PERSONLIGT. När
Otto Drakenberg
har varit på möten
med externa kun
der berättar han
om det i bloggen
och tar upp de
frågor som har en
direkt koppljng till
bolagets vision.
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"Jag vet att bloggen
har haft betydelse.
Men den är inte allt.
Det är viktigt att
kombinera blog
gandet med
stormöten och
engagerade
.chefer:'
OTTO DRAKENBERG,
VD FÖR CARLSBERG SVERIGE

FOTO: CLAES-GÖRAN
FUNCK

kunder berättar han om
mötet i bloggen .och tar upp
cle fr�gor· s _om har direkr
keppling till bolagets· visien.
Men �t ijr ocW att få de
anställda att Ränna kontakt
med vd:n. Därför berättar
han även om viktiga privata
händelser.
Mäter läsningen
Exempelvis berättade han
kontinuerligt om läget när
hans yngsta bam hade kolik
hela förra året.
"Jag har familj och ganska
små barn. Om jag låtsades att
de inte fanns så skulle det
inte bli så trovärdigt. Men jag
är noga med att inte lämna ut
min familf Jag skriver om

dem för att berätta om min
situation, inte om dem", säger
Otto Drakenberg.
Bloggen startades för ett
och ett halvt år sedan. Mät
ningar har visat att 550 av de
750 anställda som har till
gång till egen dator läser
9loggi.nläggen regelbundet.
Ytterligare ett elcifufanujl av
!ie övriga anställda läser den
via gemensamma datet:e.t
somfi.rinsute iproduktionen.
"Ska det bloggas så ska
bloggen också mätas", säger
Otto Drakenberg som tycker
att det är viktigt att all mål
uppfyllnäd y mätbar.
Engagemanget mäts är
ligen.i�
· undersökning avde
anställdas attityder.

Engagemanget - definie
rat som att den anställda ska
känna till, förstå och vilja
agera i �g m:ot företa
gets vision - har ökat från
64 procent nik.i;lan Eilltr�
2Q()J, till 89 procent i våras.
jag vet att bloggen har
haft betyaelse.,Men den ärm
te allt. Detär viktigt att kom
binera bloggandet med stor
möten och engagerade che
fer. Vi har 115 chefer som var
och en gör ett hästjobb ute .i
organisationen'� säger han.
Bättre ju fler som pratar
I ett engagemang ingår att
man kan tycka olika. De an
ställda uppmuntras att kom
mentera bloggen. Det finns

minst en facklig blogg som
ventilerar intern kritik i bola
get. Dt::t tycker Otto Dl:aken
berg är bra. J)essµtöm �vän
dermarknadsavdelningen fli
tigt socialam:t�dier f!>r politisk
lobb�g ochmarlrnad_efriring-.
OttQ.Drakenbergt:rår attfö
retagsledare är skeptiska till
sociala medier därför att de
missförstår vikten av konimu
nikation. Han hävdar att all
kommunikation ökar medar
betarnas engagemang.Därför
är det viktigt att även berätta
om motgångar och misstag.
Ju fler som pratar desto bättre.
NINA ÅKERBERG
08-57365284
nina.akerberg@di.se

•••men de·
flestaär
skeptiska
Svenska chefer är skep
tiska till att de anställda
twittrar och hänger på
Facebook på arbetstid.
Fler än hälften har svårt
att se någon affärsnytta
i sociala medier.

Hälften av cheferna i
svenska företag ser sociala
medier som direkt störan
de inslag i företagets verk
samhet. Bara en av fem kan
set1ågon störrenyttaförfö-
retaget med '.Facebook.
Twitter, Li:itlcedin, blqggar
och andra nätforum.
"Det finns en försiktighet bland cheferna när det
gäller sociala medier. Men
det är något man måste förhålla sig till, varje dag kommer det in nya personer ·
som har med sig det här via
.:modersmjölken�
säger
Freja Annamatz, pr�retera:re ·bos Ledarna, che,
fernas intresseorgal)isa- ·
tion

I

Skillnad i ålder
Men det finns skillnader
både i ålder och erfarenhet.
Yngre chefer, de som är un
der 29 år, blir mer sällan
störda av att deras medar
betare läser bloggar eller
twittrar på arbetstid. Oc}).
det är de allra äldsta che
ferna, troligen de mest er
farna, som har störst tilltro
till de sociala mediernas
strategiska betydelse.
Företagsledare i indu
strin är mer negativa, me
dan cheferna i tjänstesek
torn har lättare att se an
vändningsområden.
Organisationen Ledar
nas råd till chefer som än
då vill använda sig av so
ciala medier är att tänka
igenom villket budskap de
vill kommunicera med
hjälp av mediet och sedan
se till att hålla fast vid den
planen.
Man bör vara försiktig
med att lämna ut sitt pri
vatliv och som chef kan
man inte lägga till sina
medarbetare som vänner
hur som helst, eftersom de
kan känna sig övervakade.
över 1000 chefer
Frågorna om svenska che
fers inställning till sociala
medier ingick i den stora
Chefsbarometern 2bo9, en
undersökning som Ledar
na gör varje år.
i D91 personer s�ad.e
på unders.ökningen under
perioden 29 maj-16 juni
NINA ÅKERBERG

