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Bilderna till reportaget är från Fjällrävens medarbetaraktiviteter.
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Dags att lämna
konferensrummet
Fyrahörnsövningar, inspirationsföreläsningar och workshops i all ära, men det
är först när tältet ska upp på ett vindpinat fjäll som man verkligen lär sig något
om sig själv, och om sin roll i gruppen.
TEXT JENNY SKÖLD

F

riluftsentreprenören Sofie Jugård
Löfgrens vision är att få fler
företag att lämna det trygga kon
ferenshotellet och i stället se möjlighe
terna som naturen erbjuder.
– I friluftslivet uppstår situatio
ner som vi aldrig kan konstruera till
vardags. Jag har hållit på med det här
i 20 år och fascineras fortfarande över
den gemenskap som uppstår under
strapatserna, säger hon när vi får
kontakt över en brusig och lite hackig
telefonlinje.
DET VISAR SIG ATT DET inte är täckningen

som är dålig, utan att hon är ute på en
blåsig och numer sällsynt skridskotur
tillsammans med sin man. I takt med
att deras gemensamma företag Aktivut
växt fram har de lediga stunderna
blivit färre. De varvar kortare turer i
samband med konferenser och kickof
fer med längre utflykter på en eller
flera dagar. Det största arrangemanget
är den årliga vandringen Fjällräven
Classic (se artikel nästa sida).
Men aktiviteterna, som skräddarsys
efter väder, årstid och önskemål, kan
fungera lika bra för ett företag utan

Enligt Sofie Jugård Löfgren kommer ens rätta jag fram när vi sätts på prov. Det kan vi lära oss något
av. Och dessutom komma närmare varandra.

lika självklar koppling till friluftsliv.
Och medarbetarna behöver inte vara
slipade friluftsmänniskor från början,
försäkrar Sofie Jugård Löfgren.
– De starka kanske ser att det är
tungt för någon och erbjuder sig att
hjälpa till, att dela på bördorna. Andra
lär sig att det är okej att be om hjälp.
Någon kanske tappar gnistan helt.
– När vi sätts på prov kommer ens

rätta jag fram och vi kan lära oss nå
got om det. När man sedan sitter runt
elden kanske man pratar om andra sa
ker än på kontoret. När vi är trötta är
garden nere. Vi kanske öppnar sig lite
mer och kommer närmare varandra.
ATT SE TILL ATT medarbetarna mår bra,

att bjuda på en upplevelse som man se
dan pratar om, och kanske skryter om

#2 2015 PERSONAL&LEDARSKAP | 23

FRILUFTSLIV PÅ JOBBET
– SÅ KOMMER NI IGÅNG»

• Ge en liten present till medar-

betarna som kan användas under
aktiviteten. Då blir det en mental
förberedelse för vad som kommer.
Bra utrustning underlättar alltid,
men är inte ett krav. Ofta klarar man
sig med det som finns i garderoben
eller genom att låna ihop för ett par,
tre dagars utevistelse.
Ha en informationsträff på kontoret med friluftsguiden. Medarbetarna
kan då få tips som förbereder dem
och som ökar chanserna att upplevelsen blir positiv.
Om det är första gången kan det
vara bra att testa under några timmar eller en halvdag för att se hur
det fungerar. Är några medarbetare
mer ”terränggående” än andra?
Låt några tälta och andra sova i en
stuga i närheten.
Finns det någon särskild fråga
som måste diskuteras? Anpassa turen efter det. Ta en lite längre lunch i
en glänta.
Tänk på att friluftslivet finns om
knuten. Alla behöver inte åka till
Abisko. Välj ett friluftsområde i
närheten.
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Vandringarna kittet
mellan medarbetarna
Hierarkier ställs på ända och kulturbarriärer luckras upp. Under en
vandring i Lapplands vildmark händer det saker mellan människor.
Vandringseventet Fjällräven Classic
har stärkt gemenskapen mellan Fjäll
rävens medarbetare.
Andreas Cederlund, varumärkes
ansvarig på Fjällräven, beskriver den
årliga vandringen som essensen av det
som företaget står för.
– Detta att lära sig vara ute och
navigera och sova i tält tillsammans
på fjället är på något sätt vår själ. Allt
finns där. Produkterna, och historien.
Vårt arv, säger han.

FOTO JENNY SKÖLD

i sociala medier, är naturligtvis även ett
sätt att stärka varumärket både inåt
och utåt.
Många av Sofie Jugård Löfgrens
kunder använder sig av friluftsliv för
att vårda sina relationer till kunderna.
När medarbetare och kunder genom
för saker tillsammans uppstår en an
nan typ av relation än den sedvanliga
kontakten via telefon eller mejl.
För en hr-chef kan det också vara
ett rekryteringsargument, för att locka
till sig medarbetare som gillar att röra
på sig, som gillar utmaningar och som
bryr sig om sin hälsa.
– I dag har 80 procent av alla stora
företag gymkort. Vill man skilja sig
lite från sina konkurrenter så har man
möjlighet att göra det genom att jobba
med friluftsliv. •
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Andreas Cederlund beskriver den årliga vandringen som essensen av det som företaget
står för.

FJÄLLRÄVEN CLASSIC HAR sedan starten för

tio år sedan blivit en framgångssaga
för företaget. Under en vecka i augusti
varje år går omkring 2 000 deltagare
från hela världen de elva milen mellan
Nikkaluokta och Abisko.
– Främst är det ett sätt att få män
niskor att upptäcka naturen. Om
de inte gör det köper ju ingen våra pro
dukter. Men det är också ett tillfälle

då vi testar kläder och utrustning.
Marknadsavdelningen går med kunder
och umgås med dem i en naturlig och
avskalad miljö.
Vandringen stärker också varu
märket internt och får medarbetare att
sluta upp kring företagets kärnvärden.
Till exempel miljöengagemanget, som
genomsyrar verksamheten, från mate
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Läs mer på

hj.se/pp

rialval till arbetsmiljö. De utsläpp som
deltagarna lämnar efter sig under sin
färd till nordligaste Lappland kompen
seras av mer långsiktiga värden, anser
Andreas Cederlund.
– Om människor upptäcker natu
ren förstår de att den är värd att be
vara. Sitter man bara framför datorn
bryr man sig kanske inte lika mycket.
Vi klimatkompenserar och har en
”trashbag” som vi delar ut till alla
deltagare. Där samlar de ihop sitt eget
skräp, men också det som andra läm
nat efter sig. Den som har tyngst kasse
efter målgången vinner en ryggsäck.
När vi lämnar brukar det vara renare
än när vi kom.

Viktor är
organisationens
arkitekt

VANDRINGEN ÄR EN upplevelse som alla

på företaget delar och som skapar ett
kitt mellan avdelningar och länder. Det
är också en internutbildning.
– Jag tror på att ha aktiviteter som
har en koppling till det man sysslar
med. Och där man lär sig genom att
göra något, fysiskt. Man kanske tycker
att det är jobbigt innan, men efteråt
har man utvecklats. Och det ger en
känsla av att man jobbar mot samma
mål. Vissa köper en tjänst och kör
segway i några timmar. Det kanske
är kul för stunden, men inte särskilt
långsiktigt.

Är du också nyfiken på att arbeta med
personal och ledarskap? Human Resources
handlar ofta om att se människor och att
ta vara på kompetens i en organisation.
Högskolan för lärande och kommunikation
erbjuder Personalprogrammet, en treårig utbildning
med internationellt perspektiv. Du väljer själv om
du vill ta din examen med huvudämne i psykologi
eller pedagogik.
Ett års arbetslivserfarenhet (från valfri sektor) krävs innan studierna.

JENNY SKÖLD
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