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”Jag vill styra över 
min egen tid!”
Birgitta Viberg Senior Consultant 
HRM Affärsutveckling

Södertälje kommun tar 
hjälp av proffs

Trio Enterprise satsar 
på inhyrd HR-chef

EDB Business Partner 
samarbetar med HRM 
Affärsutveckling i stora 
rekryteringsprojekt

HRM Affärsutveckling 
väljer att inte vara med i 
lågkonjunkturen
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Det är i motvind 
som drakar lyfter
På HRM har vi gemensamt tagit beslutet att vi inte tänker vara 
med i lågkonjunkturen och det mindsetet fungerar faktiskt. Det 
är ju inte som så att företagandet har upphört och jorden har 
stannat. Affärer kommer alltid att göras – oavsett konjunktur-
läge. Eller som Ann-Sofie hos oss så klokt poängterar: Det är i 
motvind som drakar lyfter!

FANTASTISK TILLVÄXTRESA
HRMs resa började sommaren 2005 och blev verklighet i november 
samma år, då vi av personaldirektör Lars Ander på Hifab fick frågan 
om vi kunde hjälpa dem att rekrytera ett stort antal seniora specia-
lister och chefer över hela landet. Sedan dess har mycket hänt – och 
Hifab är fortfarande en av våra kunder!

I din hand håller du det första numret av RELATION. Denna kund-
tidning har faktiskt sitt ursprung i våra kunders önskemål. Målgrup-
pen är tydlig – befintliga kunder. Målet är också tydligt – bidra med 
kunskapsdelning och inspiration om hur olika kunder har valt att till-
sammans med oss lösa olika utmaningar. Tanken är att RELATION ska 
komma ut ett par gånger per år.

I det här numret berättar vi om vårt samarbete med tre olika kunder. 
EDB Business Partner AB har vi jobbat med sedan 2007. Vi känner oss 
oerhört hedrade över att få bidra till deras fantastiska tillväxtresa i 
Sverige genom i första hand search/rekrytering av seniora specialister 
och chefer. Södertälje kommun har vi jobbat med sedan 2007 inom ett 
antal av våra olika verksamhetsområden. Trio Enterprise har varit vår 
kund sedan 2008 och här får vi möta deras VD och vår egen interims-
konsult Birgitta Viberg.

Efter sommaren kommer vi att starta upp HRMs Lunchklubb – ett 
återkommande forum där vi bjuder in er kunder till intressanta före-
drag om aktuella ämnen och områden i vår omvärld. Första föredraget 
äger rum torsdagen den 27 augusti klockan 11:30-13:00. Vi återkom-
mer längre fram med inbjudan till detta, men gör redan nu en notering 
i almanackan.

Hör gärna av dig och berätta vad du tycker om vår nya kundtidning 
– det är ju för dig vi gör den. Alla typer av synpunkter tas tacksamt 
emot!

Ta vara på ljuset och ha en skön sommar!

Angela Rossi, VD, HRM Affärsutveckling

Angela Rossi - VD

›VAD ÄR RELATION?
RELATION är en kundtidning från HRM Affärsutveckling, 
Grevgatan 20, 114 53 Stockholm

Ansvarig utgivare: 

Angela Rossi, VD HRM Affärsutveckling.
Tryck: Digaloo AB
Text och form: Nolfelt & Co
Foto: David Lundberg m fl

›KONTAKT
HRM Affärsutveckling AB 

Telefon:  +46 (0)8 556 088 60

Fax:       +46 (0)8 556 088 65

Besöksadress:  Grevgatan 20, 

  114 53 Stockholm

Webbadress:    www.hrmaffarsutveckling.se

FAKTA: 
KUNDTIDNINGEN RELATION
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”HRM Affärsutveckling är bra 
på att bedöma personligheter!”

För att förenkla hanteringen av stora rekryteringsprojekt väljer 
EDB Business Partner att samarbeta med HRM Affärsutveck-
ling. 
 – För mig som är ansvarig för företagets rutiner och policys 
när det gäller rekrytering känns det tryggt att arbeta med en 
kompetent partner, säger Annica Nyhlén, HR Manager, EDB 
Business Partner.

– För oss är rekrytering en viktig fråga. Vi ser ett mervärde i att inte 
alltid hantera all rekrytering själva, utan sökte en professionell samar-
betspartner. Vi valde HRM, eftersom de uppfyller våra höga krav och 
dessutom kan hantera stora rekryteringsprojekt. De satte sig snabbt in 
i vår kultur och har stor förståelse för våra värderingar, säger Annica 
Nyhlén på EDB Business Partner. 
 EDB erbjuder lösningar inom verksamhetskritiska IT-tjänster och 
företaget har 6 200 anställda, varav 1 350 i Sverige.
 För EDB är det viktigt att samarbeta med en partner som har 
grundliga och kvalitativa rekryteringsprocesser och som kan anpassa 
uppdragen efter företagets behov och önskemål.
 – Eftersom vi har haft behov av att genomföra mer omfattande 
rekryteringar, har vi jobbat i projektform med HR, rekryterande 
chefer samt konsulter från HRM. Vi har lagt upp projektplaner som 

bland annat har innefattat kontinuerliga uppföljningsmöten, vecko-
rapporter samt schema för intervjuer. Vi har även jobbat i ett team 
med att ta fram kravprofiler och annonser, vilket har medfört att vi 
kunnat rekrytera på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt.    

EDB har framförallt tagit hjälp av sin partner i samband med stora 
rekryteringar av specialister inom IT, teknik och management.
 – Men ibland behöver vi enbart hjälp med enstaka rekryteringar. 
Då diskuterar vi kravprofiler, annonser och ber om stöd med de första 
ursållande intervjuerna, påpekar Annica Nyhlén. 

Tidigare var det många olika leverantörer som skötte EDBs rekryte-
ringar. Företaget växte också genom förvärv, vilket förde med sig att 
det plötsligt fanns väldigt många rekryterare att vända sig till. Många 
chefer hade även personliga kontakter. I längden blev det ohållbart och 
EDB valde att endast samarbeta med ett urval rekryteringsbolag. 
 – Det är mycket smidigare att samarbeta med färre rekryterare som 
verkligen kan vårt företag, säger Annica Nyhlén, som upplever att 
deras samarbetspartner är lyhörd, flexibel och proffsig. 
 – Våra chefer är mycket kompetenta, men inte utbildade rekryte-
rare. Fördelen med HRM är att de arbetar professionellt med den här 
typen av frågor varje dag. 

 Minifakta

›Namn: Annica Nyhlén

›Yrke: HR Manager med ansvar för 
 rekrytering på nordisk nivå.

›Företag: EDB Business Partner

›Bäst med mitt jobb: Det är otroligt
 brett att arbeta med HR-frågor.   
 Jobbet är omväxlande och alltid   
 intressant.

›Fem tips till företag som ska rekrytera: 
Fundera på om det är värt att ni    ˕

 sköter rekryteringen själva.
Hur många timmar kan ni internt    ˕

 lägga på en rekrytering?
Vad har ni för egna verktyg? ˕
Ta fram tydliga kravprofiler. ˕
Glöm inte att ta referenser om ni tar   ˕

 hjälp av en rekryteringskonsult.
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”Stor förståelse för vår 
företagskultur”

Trio Enterprise har tagit hjälp av HRM Affärsutveckling i flera 
rekryteringar. Nu har de även en interimistisk HR-chef på 
deltid.
 – Det är smidigt att samarbeta med en partner som verkligen 
har förståelse för vår företagskultur, säger Michael Stubbing, 
VD Trio Enterprise.

– Trio Enterprise är ett litet företag och vi har inte haft möjlighet att 
satsa på en egen HR-chef, men en interimslösning passade oss perfekt. 
Birgitta Viberg har varit vår HR-chef i ett halvår och det har fungerat 
utmärkt, säger Michael Stubbing.
 Det var genom en affärsbekant som Michael Stubbing fick kontakt 
med HRMs styrelseordförande Lennart Rydén. 
 – Jag behövde hjälp med rekryteringen av en chef. Jag fick ett bra 
första intryck av Lennart Rydén och engagerade dem i en rekrytering, 
som föll mycket väl ut. 
 Trio Enterprise har sedan dess tagit hjälp av sin partner i flera olika 
typer av rekryteringsuppdrag.
 – Fördelen är att de är duktiga på behovsanalys. De är aktiva, lös-
ningsorienterade och har en bred kompetens. De har även ett mycket 
bra kontaktnät och får snabbt fram bra kandidater, säger Michael 
Stubbing.

 Minifakta

›Namn: Michael Stubbing

›Yrke: VD

›Företag: Trio Enterprise

›Bäst med mitt jobb: Jag har möjlighet 
  att vara ute hos kunder och partners. 
  Arbetet är utåtriktat och det trivs 
  jag med. 

›Tänkvärda ord från Michael Stubbing:
Det är bättre att hitta en medar- ˕

     betare som passar in, men som inte  
     kan  allt, än tvärt om.

Han tycker att en viktig komponent är att de inte bara lägger stor vikt 
vid kandidaternas kompetens. 
 – För oss är det lika viktigt att de har förståelse för vår företags-
kultur, vilket jag tycker att de har. De är bra på att känna in sig.
 Trio Enterprise har tidigare använt sig av flera olika rekryterings-
bolag när det gällt chefsrekryteringar och specialisttjänster. De har 
även tagit emot tips från den egna personalen som lockats med en 
tipspeng. 
 – Tipspengen har faktiskt fungerat mycket bra! Medarbetarna har 
rekommenderat personer som de själva har känt och haft förtroende 
för, vilket har gett bra resultat.
 Han anser dock att det ger ett säkrare utfall att anlita en professio-
nell rekryterare. 
 
– Majoriteten av alla utvalda kandidater har gett ett bra intryck. Andra 
rekryteringsföretag har kunnat ge oss förslag på kompetenta kandida-
ter, men som ibland inte har passat in i företaget. Då fungerar det inte, 
hur begåvade de än är.
 Något han också uppskattar är att samarbeta med ett företag som 
inte är alltför stort.
 – Vi har alltid haft en bra dialog med HRM. Det är bekvämt att ha 
en diskussionspartner och ett bollplank som känner vårt företag.
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”Jag vill styra över min egen tid!”

Birgitta Viberg är en av HRM Affärsutvecklings handplockade 
konsulter. Hon har både prövat på att vara anställd och vara 
sin egen.
 – Jag trivs bäst med att vara konsult, eftersom jag då kan 
styra över min egen tid. 

– Mitt arbete som HR-konsult är oerhört stimulerande och innehålls-
rikt, säger Birgitta Viberg entusiastiskt. Jag tycker att det är intres-
sant att arbeta med många olika typer av företag. Det är omväxlande 
och utvecklande.
 Det enda hon då och då kan sakna är samanhållningen med arbets-
kollegor. Men, som hon säger, hon har ju alltid närheten till de båda 
delägarna på HRM Affärsutveckling, Angela Rossi och Lennart Rydén.
 – Angela och Lennart är mycket lätta att ha att göra med. De är 
alltid lika öppna och trevliga!

Just nu är Birgitta inhyrd HR-chef hos Trio Enterprise. Ett företag som 
utvecklar och levererar teknikoberoende programvara och system för 
företagstelefoni. Hon har ingen egen arbetsplats på Trio Enterprise, 
utan har ett eget kontor.
 – Jag vet inte hur länge jag ska stanna hos Trio Enterprise. Men jag 
stannar så länge de har behov av mig, säger hon och ler.

I uppdraget som HR-chef har hon bland annat skrivit två böcker: en 
medarbetarhandbok och en ledarhandbok. Hon svarar även på HR-
frågor.
 – Det kan gälla allt från personalproblem till arbetsrättsliga frågor 
och arbetsmiljöproblem. Jag är som en expert inom HR-området som 
chefer och medarbetare kan diskutera med. Ofta sker kontakterna per 
telefon eller via mail.
 – Mina styrkor är att jag har arbetat på flera olika typer av företag 
i många år. Jag behärskar hela registret. Jag har arbetat med allt från 
IT till verkstadsindustri. Jag är specialist på det privata näringslivet!
 Hon upplever att det mesta fungerar på samma sätt inom olika 
typer av företag.
 – Skillnaden kan vara att vissa företag är mycket mer regelstyrda än 
andra. Olika typer av branscher har även olika kollektivavtal.
 Birgitta tycker att det är lätt att anpassa sig efter olika företags-
kulturer. Det är en del av utmaningen i jobbet.
 – Som konsult är det viktigt att vara lyhörd. Vad gäller här? Vilken 
företagsanda råder här?
 Med Trio Enterprises företagsklimat trivs hon alldeles utmärkt. 
Hon tycker att det är ett bra företag att arbeta med.
 – Det är en härlig företagskultur med en trivsam anda och trevliga 
medarbetare.

 Minifakta

›Namn: Birgitta Viberg

›Yrke: HR-konsult

›Företag: HRM Affärsutveckling. Just nu 
  arbetar jag som interimistisk HR-chef 
  på Trio Enterprise.

›Bäst med mitt jobb: Flexibiliteten och 
  att jag kan rå över min egen tid.

›Tips till företag som är intresserade av 
att använda interimslösningar: 

Klargör för er själva varför ni vill ha    ˕
 den typen av konsultlösning.

Var tydliga med vad ni förväntar er av        ˕
 konsulten.

Avsätt tid för att sätta in konsulten i  ˕
    projektet/arbetet.
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”HRM Affärsutveckling är 
mycket träffsäkra!”

Södertälje kommun kan komma att stå inför förändringar 
av arbetssätt och organisation. I väntan på en mer permanent 
lösning har de tagit hjälp av HRM Affärsutveckling och deras 
flexibla interimslösningar. 
 – Det är mycket smidigt, säger Margaretha Sandberg, 
personaldirektör i Södertälje kommun.

– Vi gjorde en offentlig upphandling 2008 av företag som sysslade med 
interimslösningar och rekrytering. Sedan dess har vi samarbetat med 
bland andra HRM Affärsutveckling, som uppfyller våra ”skallkrav” 
samt har rätt prisnivå, säger personaldirektör Margaretha Sandberg.
 Tidigare har Södertälje kommun haft avtal med två andra företag 
som också ägnade sig åt interimslösningar och rekrytering. Samarbe-
tet fungerade bra, men kommunen önskade en partner som hade ett 
nytt nätverk.
 – Det blir lätt en rundgång. Vi kände att vi behövde lite nya förmå-
gor att välja mellan.
 Södertälje kommun har hittills tagit hjälp av sin partner framför 
allt i samband med interimslösningar. Just nu har de en chef och en 
specialist på plats. Kommunen kan komma att stå inför förändringar 
i arbetssätt och organisation och har ännu inte riktigt valt väg. Då 
fungerar interimslösningarna som en smidig utväg i väntan på en mer 
permanent lösning.

 – För oss har interimslösningarna framförallt avlastat våra medar-
betare, säger Margaretha Sandberg. 
 Interimslösningarna innebär att HRM tar ansvar för konsulternas 
löneutbetalningar, försäkringar och övrig personaladministration. 
Konsulterna arbetar på tim-, dag- eller månadsbasis.
 – Jag upplever att de är lyhörda och snabbt fångar upp vilken typ av 
personlighet vi söker. De är mycket träffsäkra i sina förslag.
 Södertälje kommun planerar även att ta ytterligare hjälp i samband 
med rekrytering av nya medarbetare.
 – Det är skönt att använda sig av proffs, eftersom vi själva inte har 
den kompetensen. 
 Margaretha Sandberg påpekar hur mycket tid det kan gå åt att bara 
läsa igenom hundratals ansökningar.
 – Det funkar helt enkelt inte. Jag skulle aldrig hinna gå igenom alla 
ansökningar.
 Hon har full förståelse för att en del företag kan känna sig tveksam-
ma till kostnaden för en rekrytering via en partner. Men hon påpekar 
hur mycket mer det faktiskt kan kosta när ett företag själva försöker 
sköta rekryteringen, med tanke på all tid det tar att sätta ihop rätt 
kravprofil, gå igenom ansökningar, träffa kandidater och till sist välja 
ut rätt kandidat.
 – Då kan det bli riktigt dyrt! 

 Minifakta

›Namn: Margaretha Sandberg

›Yrke: Personaldirektör

›Företag: Södertälje kommun

›Bäst med mitt jobb: Det här är det 
 roligaste jobbet man kan ha! Det är
 mångsidigt och jag kan påverka 
 utvecklingen i hela verksamheten. 
 Jag lär mig något nytt varje dag.

›Margaretha Sandbergs tips till företag  
 som ska rekrytera:

Ta hjälp av ett proffs. ˕
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”Givetvis är det skönt att bli avlastad. Jag får hjälp av Lucie Mandaus 
Stephansen från HRM Affärsutveckling ett antal dagar i månaden. 
Det kan gälla speciella frågor som behöver analyseras för att vi så 
småningom ska kunna dra rätt slutsatser. Lucie tillför kompetens, 
hjälper mig med underlag och ger en utomståendes syn på frågorna. 
Det är bland annat det jag uppskattar generellt hos vår partner 
– deras breda kompetens!”

Anna Wrangel
tf Näringslivschef Södertälje kommun

”Genom HRM Affärsutveckling får jag många spännande uppdrag. 
Just nu är jag inhyrd till Södertälje kommun och avlastar Anna 
Wrangel, som är näringslivschef. I mina arbetsuppgifter ingår allt 
från att vara en kreativ idéspruta till att ta fram strategiska affärs-
planer och gå igenom forskningsrapporter. Som konsult har jag inte 
så många möten, utan kan enbart ägna mig åt den roligaste biten av 
ett chefsjobb. För mig är det perfekt!”

Lucie Mandaus Stephansen
Senior Consultant HRM Affärsutveckling

”Vi är EDBs partner när det gäller rekrytering av nyckelpersoner. Vi 
har ett mycket nära samarbete med EDB och försöker hela tiden vara 
proaktiva. Personkemin stämmer och vi har en bra dialog. Rekryte-
ringen drivs i projektform, vilket innebär att vi har en bra överblick 
över uppdragen och kandidaterna. Vi kan snabbt se vilken kandidat 
som passar i vilket projekt. På HRM Affärsutveckling har alla konsul-
ter erfarenhet från betydande linjeroller och det har vi stor nytta av i 
samarbetet med våra kunder.”

Peter Borg
Senior Consultant HRM Affärsutveckling

”EDB är en mycket spännande och inspirerande kund att arbeta 
med. De har höga   men   realistiska krav. Vi har haft förmånen att få 
arbeta med dem under en längre tid och har på så sätt verkligen lärt 
känna olika delar av organisationen. Cheferna på EDB har en mycket 
bra inställning, vilket givetvis även underlättar vårt arbete med att 
hitta rätt kandidater. EDB är ett skolexempel på bra samarbete med 
skickliga chefer som ser till helheten. Vi kan lätt känna igen en EDB-
personlighet.”

Rebecka Södergren
Senior Consultant HRM Affärsutveckling

Tre konsulter och en uppdragsgivare
Så här lät det när vi lät våra konsulter och en uppdragsgivare kommentera sina uppdrag.



Grevgatan 20, 114 53 Stockholm
Tel: +46 (0) 8 - 556 088 60  

Fax: +46 (0) 8 - 556 088 65
www. hrmaffarsutveckling.se

Välkommen till 
HRMs Lunchklubb 
Vad krävs för att du ständigt ska orka vara på topp? Hur får du medar-
betarna att prestera i rätt riktning? Hur kan du förbättra ditt sätt att 
påverka andra? Svaren får du på HRMs Lunchklubb.

HRMs Lunchklubb är ett nytt och återkommande forum som vi drar igång i 
höst. Tanken är att vi bjuder in er kunder till intressanta föredrag om aktuella 
ämnen och områden i vår omvärld. Vi serverar även en lättare och näringsriktig 
lunch.

Gör en notering i almanackan
Missa inte chansen att göra en inspirerande uppstart efter sommaren! Boka in 
HRMs Lunchklubb torsdagen den 27 augusti klockan 11:30-13:00. Vi åter-
kommer med en inbjudan, men gör redan nu en notering i almanackan.

Preliminär agenda 
den 27 augusti
11:30 
HRM Affärsutveckling hälsar alla välkomna.

11:35-12:30  
Informativa och inspirerande föredrag
Våra föredragshållare delar med sig av sina er-
farenheter och tar upp intressanta, aktuella och 
berikande ämnen.

12:30-13:00
Lättare lunch med frågestund.


