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PERSONLIGT

Många 
är trötta 
och slit-
na. Då 
behöver 
man 
ett lugn 
och för-
mågan 
att göra 
saker lite 
systema-
tiskt.

Tommy Svensson, 
tillförordnad region-

direktör vid Region 
Västerbotten

Tommy Svensson  

Två månader har gått sedan Tommy Svensson tog över som tillförordnad regiondirektör. Trots att verksamheten var väl bekant så var övergången krävande. ”Det har ju helt klart varit både utmanande och intensivt. Det var en hel del 
lösa frågor som var tvungna att landa. Sen behöver man ju sätta sig in i nätverken, rollerna och uppgifterna”, berättar han.   Foto: MAGNUS BERGMAN

Ålder: 50 år.
Bor: Villa i Täfteå.
Kommer från: Örträsk, Lycksele kommun.
Yrke: Tillförordnad regiondirektör vid
Region Västerbotten.

Familj: Hustru och en son på 21 år.
Husdjur: ”Nej. Men det är under utredning 
att införskaffas”.
Intressen: Hus och hem, matlagning och 
trädgårdsarbete. ”Sen gillar jag även gamla 

mopeder”.
Paradrätt: Torskrygg med tomatrisotto.
Läser just nu: Förslag till regionplan 2022.
Lyssnar på: Sommarpratarna i P1. ”Jag har 
missat en hel del”.

Ser på TV/stream: Blacklist på Netflix.
Favoritplats: Stugan i Örträsk.
Favoritresemål: ”Hmm...jag får nog säga 
Japan. Det är verkligen ett jätteintressant 
land”.

UMEÅ. Det var i februari som den 
Örträskbördige Tommy Svensson 
vid Region Västerbotten fick 
erbjudandet om att ta över som 
tillförordnad regiondirektör. Efter 
ett par år som servicedirektör för 
samma verksamhet, och med tjugo 
års yrkeserfarenhet inom industrin 
skulle han ta sig an den nya rollen 
som regionens högste tjänsteper-
son mitt under coronapandemins 
andra våg.

– Jag var ju med redan under första 
vågen. Det var egentligen ingenting 
som jag oroade mig över så. Vi hade en 
ganska väl uppsprungen struktur och 
plan för att hantera pandemin, säger 
Tommy Svensson när Västerbottning-
en träffar honom.

Runt om i Sverige når smittosprid-
ningen av covid-19 nya höjder i vad som 
räknas som pandemins nu tredje våg. 
Läget är ständigt föränderligt och inom 
Region Västerbotten kan sjukvården 
se tillbaka på ett år likt inget tidigare.

Tillträdde i pandemins andra våg
– Sen har det ju absolut slitit väldigt 

hårt på hälso- och sjukvård. Det är 
många som är trötta och slitna, man be-
höver ett lugn även där och förmågan 
att göra saker lite systematiskt, fortsät-
ter Tommy Svensson som sedan febru-
ari är ny tillförordnad regiondirektör.

Tommy Svensson kommer från Örträsk 
i Lycksele kommun. Under barndomen 
ägnades den mesta fritiden åt det fören-
ingsliv som orten tillgick. Mer vanliga 
sporter så som hockey, fotboll och ter-
ränglöpning varvades med mer säreg-
na intressen.

– Vår familj har ett stort motorin-
tresse så det var mycket skoter som 
gällde om vintrarna. Jag har hållit på 
jättemycket med skotercross under det 
glada 90-talet, berättar Tommy Svens-
son glatt.

Högstadieåren krävde busspendling 
till centralskolan i Bjurholm, följt av 
gymnasieår i stan. Efter tonåren flyt-
tande han från Örträsk till Umeå för 
ett begynnande yrkesliv inom entre-
prenadbranschen, därefter industrin.

– Örträsk likväl som andra mindre 
byar har ju haft en kraftfull utflytt-
ning. Mycket av de normala facilite-
terna som post, bank och verkstäder 

har det ju blivit färre av. Men när jag 
åker hem till Örträsk så kommer man 
ju tillbaka till lugn och natur, berättar 
Tommy Svensson.

I 23 år jobbade Tommy Svensson på 
Volvo följt av Komatsu Forest. Han kom 
in i branschen via en samordningsroll 
som snabbt övergick till formell chefs-
position.

Intresset för ledarskap och organi-
sationsutveckling kom som ett brev på 
posten.

– Det var där min ledarresa började 
kan man säga. Volvo är ju känt för att 
satsa mycket på just ledarskap. Man 
har ju kommit ganska långt när det 
gäller processtyrning och industriell 
effektivitet.

2017 kom Tommy Svensson till Regi-
on Västerbotten för att tillträda som 
servicedirektör. Genom vårt samtal 
återkommer han ofta till industrins 
och regionernas likheter.

– Tittar man på hälso- och sjukvår-
den så är det till stor del som en pro-
duktion, fast i en annan tappning. De 
grundläggande fundamenten för att ha 
en väl fungerande produktion har varit 
väldigt lärorikt att ha med mig in i den 
här rollen, säger han.

Tommy Svensson fortsätter med att 
berätta om tre nyckelord som varje or-
ganisation bör tänka utifrån – varför, 
vad och hur.

– Dessa skapar en organisatorisk 
trygghet. De företag som lyckas med 
de tre perspektiven får en ganska stark 
identitet och just identitet är viktigt för 
alla företag. Då blir man också ganska 
framgångsrik i sitt ledarskap.

När Tommy Svensson tog över som till-
förordnad regiondirektör i början på 
året toppade coronapandemin sin an-
dra våg. I en nyhetsartikel från Region 
Västerbottens hemsida stod det:

”Frågan kom hastigt, men han tve-
kade egentligen aldrig”.

– Nä det gjorde jag faktiskt inte. Jag 
tyckte givetvis att det var trevligt att 
bli tillfrågad och vi var verkligen i ett 
läge då vi behövde få till vissa delar, 
säger han till Västerbottningen.

– Vi ser en stor styrka när vi får 
en tydligt mål om vad vi ska uppnå. 
I många frågor är det inte så tydligt 
nämligen. Skulle vi lägga tid åt att för-
tydliga vissa saker så skulle vi kunna 
få ett snabbare framdrift – för kraften 
finns!

MAGNUS BERGMAN 


