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Margaretha Sandberg, personalchef
i Sundbybergs stad.
Läs hela reportaget på sidan 9.

Tack för tio fantastiska
år. Nu tar vi nästa steg!
Det var en gång, närmare bestämt den 18 november 2005, ett bolag som behövde
hjälp med ett 40-tal rekryteringar. Bolaget var Hifab och deras hjälpförfrågan blev
starten på denna sannsaga som vi lever varje dag och har gjort i tio år! Vad är tricket?
Enkelhet och åter enkelhet med stora öron och en portion kvalitet som topping.
Från dag ett har vi öppet deklarerat att vi inte är leverantörer. Vi strävar efter att i allt väsentligt vara partners med våra uppdragsgivare, och att HRM Affärsutveckling ser ut som det gör idag beror på att vi har
byggt det tillsammans med våra trogna kunder. I grunden är det ni som skapat bolaget. Vi har försökt ta
regi och vara inlyssnande till era olika önskemål och förväntningar på vår förmåga att möta era behov.
Vi har alltid varit ”straight on”, haft ett öppet sinne och inte krånglat till det. What you see is what you get!
Vi försöker ju leva som vi lär, och har bland annat anlitat studenter vid IHM Business School för att ta reda
på vad ni tycker vi gör bra, men även för att ta reda på vad vi behöver utveckla för att matcha era framtida
behov. Vi minns fortfarande vad Hans, en av handledarna på IHM, sa om oss: ”kul att få träffa er, jag har fått
en bild av er som två gånger Lucky Luke – ni drar pistolerna snabbare än skuggan”.
Att tjäna pengar har aldrig varit själva drivkraften för oss, det har varit en trevlig konsekvens av att vi har
levererat till våra uppdragsgivare. Det finns inget som triggar oss så mycket som när folk säger ”jamen det
där går aldrig!”. Just orden ”det går aldrig” sa många till oss när vi uttryckte att vi inte tänkte jobba med så
kallade cold calls, utan endast verka utifrån vår strategi 3R; Relationer Referenser och Rekommendationer.
Givetvis förutsätter 3R att man har fantastiska och extremt dedikerade konsulter som också levererar mer
än vad uppdragsgivaren förväntar sig varje gång och det har vi!
Vad är det då som gjort att vi har lyckats?
1. Vi ser helt enkelt problem som möjligheter
2. Vi är de vi är och sysslar inte med professionell maskhållning
3. Vi vågar utmana våra uppdragsgivare och säga som det är – även om det ibland är tufft att höra sanningen
4. Vi är måna om att de vi jobbar med ska lyckas
5. Vi ger inte upp, vi är uthålliga och håller vad vi lovar
6. Vi lever i sanning efter devisen ”från ord till handling”
Vi har gått vår egen väg ihop med våra uppdragsgivare och det kommer vi att göra i framtiden
också om vi får förtroendet. Tack för tio års spännande uppdrag tillsammans. Tack för allt förtroende som fått oss att växa med er framgång. Tack
alla våra medarbetare och samarbetspartners,
utan er hade vi aldrig varit här! Nu tar vi nästa
steg i vår utveckling och vi hoppas att ni vill vara
med på den resan.

Lennart Rydén & Angela Rossi
Grundare av HRM Affärsutveckling AB

+46 (0)8 556 088 60
Strandvägen 47,
SE-114 56, Stockholm, Sweden
www.hrmab.se
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Minifakta

› Namn: Lars Ander
› Yrke: HR-chef
› Organisation: Hifab Group AB
› Medverkade i RELATION: HIfab medverkade i fjärde numret, 2010
Relation
med HRM Affärsutveckling:
›

Blev HRM Affärsutvecklings första kund
när Hifab behövde ett 40-tal nya chefer
och medarbetare. HRM Affärsutveckling
har utöver detta bland annat varit rådgivande vid byggandet av Hifabs Resource
Management-avdelning.

Så blev Hifab HRM Affärsutvecklings första kund
För tio år sedan hade Lars Ander sitt eget bolag där han jobbade
med chefsrekrytering och ledarutveckling. Då gick diskussionen om
han skulle bli underkonsult till det ännu inte bildade HRM Affärsutveckling. Samtidigt dök erbjudandet om att bli HR-chef för Hifab
upp. Han valde att hoppa på det sistnämnda – och blev samtidigt
HRM Affärsutvecklings första kund.
När Lars valde att bli HR-chef på Hifab hade han redan över 20 års
erfarenhet av HR-arbete. Han hade lärt känna HRM Affärsutvecklings styrelseordförande Lennart kort innan Lennart blev just det;
HRM Affärsutveckling hade nämligen inte bildats men idén om
bolaget fanns redan där. När Lars sedermera började som HR-chef
vände han sig till Lennart.
– Det existerade egentligen ingen HR-avdelning på Hifab. Jag
började bygga upp en avdelning och då var rekrytering en stor del
då Hifab är ett personalintensivt företag och med tjänster där det
kan vara svårt att hitta kompetens. Då sa Lennart och Angela
(HRM Affärsutvecklings vd, reds. anm) att de kunde hjälpa till.
”Hjälpa till” i det här fallet innebar upp emot 40 rekryteringar
och dessutom av svårfunnen karaktär, det var till stor del ledare
och erfarna projektledare som skulle anställas.
Hur kom det sig att du litade fullt ut på ett företag som inte
ens hade bildats vid den tidpunkten?
– Jag hade lärt känna både Lennart och Angela ganska väl och
Lennart och jag hade arbetat inom angränsade områden så jag
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kände att det fanns mycket erfarenhet där.
HRM Affärsutvecklings och Hifabs samarbete slutade inte vid
rekryteringarna. HRM Affärsutveckling var även med och gjorde
en översyn av Hifabs löne- och belöningshantering och kom med
idéer till en modell på hur Hifab kunde jobba med detta. Under de
år som följde efter Hifabs bildande så byggde Lars upp en intern
resource management-funktion och då samarbetade han löpande
med HRM Affärsutveckling.
– Vi fick sådan volym när det gällde rekryteringar, nu ligger vi på
70 stycken per år, så det blev helt enkelt mer kostnadseffektivt att
sköta det internt. Men vi använde HRM som rådgivare i uppbyggandet av resource management-avdelningen.
Varför har du jobbat med HRM Affärsutveckling så pass
mycket genom åren?
– För att de har så bred kompetens inom alla områden. Skulle
man behöva göra exempelvis en revision av en HR-avdelning, se
över HR-organisationen, jobba med ledarutbildning eller något
annat så vet jag att de har lång erfarenhet inom alla dessa områden.
– En annan sak som jag gillar är att de har en affärsmässig framtoning, de kopplar HR till affären och det gör inte alla.
Relationer är en nyckel i HRM Affärsutvecklings sätt att göra
affärer. Lars och Hifab var den första relationen som HRM Affärsutveckling byggde upp, och det är en relation som består än idag.

Minifakta

› Namn: Ulrika Frisk
› Yrke: HR-chef
› Organisation: Hemsö
› Medverkade i RELATION: Andra numret,
2009
Relation
med HRM Affärsutveckling::
›
Utvecklade under flera år ett ledar-och
utvecklingsprogram tillsammans med
HRM Affärsutveckling under sin tid på
Jernhusen. Har idag en pågående dialog
om framtida samarbeten.

Goda relationer blev nyckeln till framgång
När Ulrika Frisk medverkade i RELATION:s andra nummer var året
2009, hennes arbete var HR-chef på Jernhusen och Ulrika skulle
precis starta ett ledarutvecklingsprogram som HRM Affärsutveckling varit med och tagit fram. Men hur gick programmet och vad
hände sen?
Vi hoppas mycket på detta. Det ska bli spännande och jättekul! Det sa
Ulrika Frisk i RELATION när hon i oktober 2009 var på väg att
starta ett omfattande ledarutvecklingsprogram. Då var hon dessutom nyanställd och kastades rätt in i processen.
– Jag kommer ihåg att HRM ringde till mig redan innan jag hade
börjat. De skickade material och beskrev hur ledningsgruppen jobbade ihop med HRM med sin utveckling. Det var ett bra sätt för att
inte tappa tid, säger Ulrika.
När Ulrika väl var på plats satte hon, tillsammans med HRM
Affärsutveckling, igång med att bygga ett nytt ledarautvecklingsprogram för alla chefer på Jernhusen. Programmet fick mycket bra
respons i utvärderingarna, så pass bra att det ledde till att Jernhusen även skapade ett utvecklingsprogram för nyckelpersoner som
Jernhusen ville satsa på. Även detta program fick HRM Affärsutveckling förtroendet att bygga tillsammans med Ulrika.
– HRM bidrog med väldigt mycket, vi skulle aldrig kunna ha
gjort något av programmen själva. De hjälpte till med både helheten och de enskilda passen. Att alltid ha en röd tråd tycker jag
HRM är duktiga på.

Ulrika pekar också på ytterligare en faktor som hon tror gjorde
att programmen blev så bra:
– Vi hade ju så roligt tillsammans. Det var en form av partnerskap och det kändes som att vi var kollegor. Det var alltid strukturerat men det var också en kreativ process.
Ledarutvecklingsprogrammet och utvecklingsprogrammet löpte
på och programmen sågs över för att ständigt förbättras. 2012 såg
det inte likadant ut som det gjorde 2009 när det startade och i hela
processen var HRM Affärsutveckling delaktiga. Det går alltså att
säga att Ulrika och HRM Affärsutveckling hade en relation och
samarbete som sträckte sig över längre tid.
– Det var tryggt och skönt med en långsiktig partner där man
vet att det var kvalitet. Det fanns flexibilitet, vilket var en viktig
faktor för att relationen skulle fungera så lång tid.
Mycket har utan tvekan hänt sedan Ulrika för första gången
klev in på Jernhusens kontor. Men att ha goda relationer har varit
en nyckelfaktor, både för Ulrika och HRM Affärsutveckling. Idag
jobbar Ulrika sedan september på Hemsö – dit hon blev rekryterad
av samma vd som rekryterade henne till Jernhusen. Samtidigt så
håller HRM Affärsutveckling och Ulrika fortfarande kontakten
och har en pågående dialog om möjliga framtida samarbeten.
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"Trevlig kväll med
intressanta människor"
Annelie Gottbrink-Müller, underkonsult till HRM Affärsutveckling
och egen företagare
– Det har verkligen varit en jättetrevlig kväll med discodrag och jag
har pratat med flera väldigt intressanta personer.
Vad har du för relation till HRM Affärsutveckling?
– Jag känner Angela (vd på HRM Affärsutveckling, reds. anm.)
sedan gymnasietiden och idag jobbar jag både som underkonsult
och coach hos HRM.

"HRM är måna om att ha
bibehålla en bra relation"
Per Quant, HR-firman

10-årsfest med
glitter och glamour
HRM Affärsutveckling bjöd in till stor födelsedagsfest när bolaget fyllde tio
år den 18 november. Kunder, samarbetspartners, vänner och bekanta
träffades på Usine på Södermalm i Stockholm där det minglades till mat
och dryck i glitter och glamourens tecken.
Under årens lopp har HRM Affärsutveckling knutit många kontakter med företag, organisationer och människor. Flera av dessa kom
till Usine den 18 november för att fira HRM Affärsutvecklings
10-årsfest. I dörren välkomnades gästerna med en glittrig fluga till
herrarna och en färgsprakande boa till damerna.
Det blev en härlig kväll i glamourens tecken där gästerna bjöds på
bubbel och en buffé bestående av bland annat sparris med parmesan
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och citron och chili- och limedoftade räkor. Gästerna fick även
lyssna till ett känslofullt tal av HRM Affärsutvecklings vd Angela
Rossi som berättade om bolagets resa från grundandet till idag. I
talet lyftes inte bara de framgångsrika perioderna utan även de
gånger det varit tufft. Men som Angela nämnde i talet som ett av de
talesätt som HRM Affärsutveckling använde när det var som tuffast:
det är i motvind som drakar lyfter.

– Jag är gammal personalare och känner flera personer inom HRM
Affärsutveckling och jag uppskattar att de är måna om att ha bra
relationer, exempelvis med sina konsulter. En glad konsult är en bra
konsult som jag brukar säga.

"Kul att se den utveckling
som HRM Affärsutveckling
har gjort"
Mats Lindman, f.d personaldirektör för SAAB-koncernen och senior
konsult på HRM Affärsutveckling
– Jag har känt Lennart (styrelseordförande på HRM
Affärsutveckling, reds. anm.) i 30 år och har varit med på hela
HRM:s resa. Det är otroligt kul att se den utveckling som bolaget
gjort.
Vad tycker du om 10-årsfesten?
– Kanon, det har varit trevligt, inte minst eftersom jag har varit
med från dag ett.
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Minifakta

Minifakta

› Namn: Michael Stubbing
› Yrke: Managing Director
› Organisation: Enghouse Interactive AB
› Medverkade i RELATION: Första numret,
2009
Relation
med HRM Affärsutveckling:
›

› Namn: Margaretha Sandberg
› Yrke: Personalchef
› Organisation: Sundbybergs stad
› Medverkade i RELATION: Första numret,
2009
Relation
med HRM Affärsutveckling:: Har
›

Michael har jobbat med HRM Affärsutveckling på olika sätt under flera år. Bland
annat så har han använt HRM Affärsutveckling till rekryteringar, bollplank i
HR-frågor och för att hyra in personal.
Michael sitter även med i HRM Affärsutvecklings Customer Board.

jobbat med HRM Affärsutveckling i både
Södertälje kommun och Sundbybergs
stad. Blev rekryterad till Sundbybergs
stad av HRM Affärsutveckling. Bland
annat har HRM Affärsutveckling gjort
flertalet chefsrekryteringar åt Sundbybergs stad. Margaretha sitter även med i
HRM Affärsutvecklings dotterbolag Framtidsverkets partnerråd.

”Många är bra på att läsa cv:n men att komma med
kandidater som passar in, det är svårare”
”Har du något bra tips på en rekryteringsfirma? Vi måste rekrytera lite
folk …”. Det var den frågan, ställd av Michael Stubbing, Managing
Director på Enghouse Interactive, som startade hans långa relation
med HRM Affärsutveckling, en relation som innehållit betydligt mer
än ett par rekryteringar.
Mycket har hänt sedan Michael Stubbing för första gången kom i
kontakt med HRM Affärsutveckling. Då hette företaget som Michael
jobbade på Trio Enterprise men idag heter det Enghouse efter att
Trio blivit förvärvade. Samtidigt har Enghouse köpt upp Visionutveckling som slogs samman med före detta Trio och namnändrades
så att hela bolaget nu heter Enghouse Interactive. Trots alla dessa
ändringar har Michael dock fortfarande hållit kontakten och jobbat
med HRM Affärsutveckling.
– Jag har samarbetat med dem och använt deras olika kompetenser. Ibland har det handlat om rena rekryteringar och ibland har det
handlat om jag har behövt ett bollplank i HR-frågor. Jag har också
ringt för att få råd och vi har även hyrt in folk på temporära tjänster.
Relationen mellan Michael Stubbing och HRM Affärsutveckling
är alltså både lång och bred och Michael förklarar varför han tror att
deras relation blivit så lyckad:
– En av de sakerna de har varit duktiga på är att anstränga sig för
att förstå vilken kultur vi har, vilken sorts människor som passar in.
Genom att de intervjuat ett antal olika människor i bolaget så vet de
vilken typ av stämning det är och hur folk tänker. Många är bra på
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att läsa cv:n men att komma med kandidater som passar in, det är
svårare.
Michael utvecklar vad han ser som den största vinningen med att
få kandidater som passar in i företagets kultur:
– Tiden som det tar att lära någon kulturen är väldigt lång och
därför är det viktigt med rätt kandidater.
De senaste åren har Michaels relation till HRM Affärsutveckling
fördjupats ytterligare genom att han nu ingår i HRM Affärsutvecklings Customer Board, ett rådande organ som består av olika representanter från HRM Affärsutvecklings kunder.
– Jag tycker det är intressant att ta del av frågeställningar som ett
företag har när de ska expandera och sätta en ny strategi. Utöver att
det är intressant för egen skull så tror jag också att jag bidra med en
del erfarenheter till ett företag vars kultur jag gillar.
Michael är tydlig med att en viktig faktor till att relationen till
HRM Affärsutveckling blivit så pass lång är att han anser att de
tjänster som HRM Affärsutveckling erbjuder är konkurrenskraftiga
och han har i stort sätt alltid fått bra resultat.
– Jag tror HRM har en bra balans genom att de jobbar med både
privata och offentliga aktörer. De har också Framtidsverket (HRM
Affärsutvecklings dotterbolag, reds. anm) där de jobbar med unga
människor, och det är ytterligare en komponent som säkert tillför
exempelvis inspiration och motivation.

"De vågar ställa de tuffa frågorna och det är bra"
När Margaretha Sandberg var med i det första numret av RELATION år
2009 var hon personaldirektör i Södertälje kommun. Idag, sex år senare,
har hon fortfarande kontakt med HRM Affärsutveckling men nu i en
annan organisation i en annan tjänst – som hon rekryterades till av
HRM Affärsutveckling.
Margaretha Sandberg och HRM Affärsutveckling har en relation som
går långt tillbaka i tiden. Allting började med att Margaretha besökte
ett av HRM Affärsutvecklings mingel i samband med att hon i rollen
som personaldirektör var i behov av att hyra in ett par kvalificerade
tjänstemän.
– Det var lyckat första gången jag jobbade med dem, jag minns att
jag tyckte de var professionella och inlyssnande, säger Margaretha.
Efter en tid hos Södertälje kommun valde Margaretha att gå vidare
i karriären och hon började som personalchef hos Kriminalvården där
hon blev kvar i fem år. Under denna tid blev det ett uppehåll i samarbetat med HRM Affärsutveckling på det professionella planet men
även om det inte blev några affärer under denna tid så fortsatte Margaretha och HRM Affärsutveckling att hålla kontakten.
– De kunde komma och hälsa på och hörde av sig och det gjorde att
vi höll kontakten hela tiden.
Just det faktum att Margaretha och HRM Affärsutveckling höll
kontakten under de fem åren på Kriminalvården skulle visa sig värdefullt för båda parter. HRM Affärsutveckling fick uppdraget att rekrytera en personalchef till Sundbybergs stad och här fanns ju en
kandidat med erfarenhet av rollen som personalchef från både kommun och myndighet. Margaretha gick in i rekryteringsprocessen och
Sundbybergs stad valde att erbjuda henne jobbet.
Som personalchef i Sundbybergs stad har samarbetet fortsatt då
HRM Affärsutveckling har genomfört ett flertal rekryteringar på hög-

sta chefsnivå.
– Anledningen till att vi jobbar med dem är bland annat att de tar
sig tid att sätta sig in i vilken verksamhet det är de ska rekrytera till.
De sätter sig in i vilka förutsättningar som gäller, hur kulturen och
organisationen ser ut och vilken typ av personer som skulle kunna
passa in här.
Hur gör de för att lära känna organisationen de ska rekrytera till?
– De ställer frågor och de är duktiga på att bygga relationer. Genom
att ha bra relationer med de som de jobbar med så kan de också känna
in vad som passar.
Förståelsen för organisationen är något som Margaretha återkommer till när hon pekar på viktiga faktorer som måste finnas på plats
för att bygga en god affärsrelation.
– Även förtroende och lyhördhet är viktigt, man måste kunna lita
på att vissa saker stannar mellan oss.
– Jag har varit med om att vissa konsulter kör sin fasta mall när det
handlar om rekrytering. HRM är lyhörda och open minded, de lyssnar
in och vågar ställa de tuffa frågorna och det är bra. Vi blir ju också
hemmablinda ibland.
Margaretha är även engagerad i HRM Affärsutvecklings dotterbolag Framtidsverket som arbetar med att öka attraktionskraften för
jobben inom den offentliga sektorn. Hon sitter med i bolagets partnerråd, ett rådande organ som bidrar med sina åsikter om Framtidsverkets utveckling.
En hel del har med andra ord hänt sedan Margaretha medverkade i
det allra första numret av RELATION. Men en sak är genomgående
både genom HRM Affärsutvecklings och Margarethas resa – relationen har alltid stått i centrum och varit en viktig framgångsfaktor.
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Björn Eklundh

Fyra röster om HRM
Affärsutveckling

Styrelseledamot, HRM Affärsutveckling
Hur kom du i kontakt med HRM Affärsutveckling?
I min egenskap som kommundirektör i en Norrortskommun
i Stockholmsområdet stod vi inför rekrytering av en
kvalificerad chefspost. HRM var ett av de företag vi träffade
för kvalificerat stöd i rekryteringen och vi valde HRM som
gjorde ett mycket bra jobb. Det jag särskilt uppskattade var
deras egna research inom organisationen för att få ett "true
and fair" underlag för presentation till kandidater. De ställde
bra och skarpa frågor på flera nivåer i organisationen och det
skapade tillit inför samarbetet.

När man varit i samma bransch i tio år, och bygger hela sin affärsidé på
relationer, hinner man knyta en hel del kontakter. Här berättar fyra
personer som på olika sätt jobbat med HRM Affärsutveckling
om deras bild av bolaget.

Vad var det som lockade med att sitta först i HRM
Affärsutvecklings Customer Board och sedan i deras styrelse?
Ett företag som öppnar sig för sina kunder och uppriktigt
frågar efter kundernas syn på företaget och dess utveckling
gör mig nyfiken och det säger något om företagets syn på
sin egen utveckling. Man har som grundläggande
förhållningssätt att betrakta sig utifrån och in, och man är
beredd att lyssna och lära. I en sådan miljö är det mycket
intressant att verka.

Lars Glarborg

Managing Director Denmark & Sweden, IPnett AB
Varför tror du att du haft en lång affärsrelation med just
HRM Affärsutveckling?
HRM har ett mycket personligt sätt att ta sig an olika uppdrag och det gör att man snabbt
känner att de har kontroll. Jag vet vad de står för och jag betalar inte för mer än jag får igen.
HRM vet vilka krav jag har på en rekrytering, de kan min profil och mina värderingar och det
sparar mycket tid för mig och säkrar en konstruktiv process och ekonomisk optimering.

Ida Texell

Vad ser du som HRM Affärsutvecklings främsta styrkor?
Ärlighet, trovärdighet och lojalitet till kunden. HRM är i ett segment där det finns många
konstigheter, men jag har aldrig varit tveksam på min relation till dem.

Förbundsdirektör, Brandkåren Attunda
Hur kom du i kontakt med HRM Affärsutveckling?
Min relation med HRM började då jag rekryterades till mitt
nuvarande
uppdrag
som
förbundsdirektör
och
räddningschef för Brandkåren Attunda. Processen i
samband med min rekrytering karaktäriserades av hög
integritet, professionalism och värdebaserat bemötande.
Detta intryck gjorde att jag under året valt att samarbeta
med HRM inom ramen för en del av Brandkåren Attundas
ledarutvecklingsprogram. Mitt uppdrag är att förändra en
verksamhet från grunden avseende kultur och värdegrund,
service och kundbemötande samt kostnadseffektivitet och
professionalism. Jag är en förändringsledare och är
imponerad över hur HRM scoutade mig.

Svante Borg

Förbundsdirektör, Storstockholms brandförsvar
Hur kom du i kontakt med HRM Affärsutveckling?
Jag har varit i kontakt och arbetat med HRM på lite olika sätt. Det hela började faktiskt med
att HRM ansvarade för rekryteringen då jag anställdes. Därefter har jag nyttjat HRM vid
rekrytering av vår räddningschef. Senast uppdraget är ett outplacementuppdrag.

Beskriv HRM Affärsutveckling i en mening!
HRM utvecklar verksamheter och människor och som
Winston Churchill sa "What is the use of living, if it be not to
strive for noble causes and to make this muddled world a
better place...?"

Varför har du valt att arbeta med dem?
Jag tycker att HRM löser uppdragen väl, särskilt rekryteringen av förbundsdirektör. De är
proffsiga och tydliga samt prisvärda. HRM är leveranssäkra.
Beskriv HRM Affärsutveckling i en mening!
HRM har björnkoll på läget.
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En kort sammanfattning om HRM Affärsutvecklings resa fram till idag

Viktiga årtal i HRM
Affärsutvecklings historia
Mycket har hänt sedan HRM Affärsutveckling
grundades för tio år sedan. Bland annat har
kompetensmrådena blivit fler, en flytt har hunnits
med och ett dotterbolag har bildats. Här är några
av de viktigaste händelserna som format
HRM Affärsutvecklings historia.

