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Så skapas en lönsam
medarbetarstrategi
För många företag är det ett stort problem att hitta och behålla kompetenta
medarbetare. Projektledningsföretaget Forsen Projekt har löst problemet
genom att låta medarbetarna själva formulera medarbetarstrategin.
TEXT JENNIE JENSEN FOTO JOHAN MARKLUND
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Nästan 40 medarbetare var med och tog
fram Forsen Projekts
medarbetarstrategi. Här är vd Bengt
Johansson tillsammans med Douglas
Sjögren, biträdande
projekteringsledare
och Malin Ärlebäck,
biträdande projektledare.

N

ÄR BENGT JOHANSSON efter sju år i Forsen

Projekt blev vd, hade bolaget en något för
hög personalomsättning. Hos kunderna
såg det så klart inte bra ut att projektledare
byttes ut mitt under pågående arbete.
Genom att hitta den röda tråden i medarbetarnas
utveckling har företaget mer än halverat personalomsättning på två år. Personalen är nöjdare och resultatet från medarbetarsundersökningarna har slagit i
taket de senaste åren.
– Jag vill påstå att vi har fått nöjdare kunder som nu
får jobba med dedikerade team. Jag tycker också att
vårt varumärke har stärkts. Nu säger vi lite kaxigt att
mellan klippan och forsen finns det en ständig kamp,
i slutändan vinner alltid forsen, säger Bengt Johansson (och syftar på citatet ”I kampen mellan klippan
och forsen vinner alltid forsen – inte genom styrka
utan genom uthållighet” av H Jackson Brown, reds.
anm.) Företaget har också fått tillbaka en god lönsamhet och vunnit flera viktiga prestigeprojekt. Det har
dessutom blivit lättare att hitta både anställda och
underkonsulter. Idag har företaget cirka 135 anställda,
vilket är fler än någonsin och fler är på ingång.
– Totalt är vi cirka 200 personer med underkonsulter. När jag kom 2005 var vi 48 personer.
Så här gick det till när Forsen Projekt började
paddla mot strömmen – och fick rejäl fart.
HUR MAN BEHÅLLER PERSONAL

Bengt Johansson beskriver hur tungt det kändes att se
den höga personalomsättningen. Hans tanke var att det
måste finnas en röd tråd för de anställda för att få personalomsättningen att minska. Först under rekryteringsoch introduktionsfasen. Sedan under medarbetarens
utveckling i bolaget och, i sista hand, via ett gott avslut.
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– Utmaningen för företag, särskilt de små bolagen,
kommer att vara att visa personalen hur den kan
utvecklas här, särskilt om det bara finns ett fåtal
chefstjänster. Då måste man visa andra karriärvägar,
belöningsmodeller, jämställdhet, mångfald och en
god arbetsmiljö, säger Bengt Johansson.
TALANGSTRATEGI ÄR DEN RÖDA TRÅDEN

När företaget fick en ny styrelse fick Bengt
Johansson ett namn på den där »röda tråden«:
Talent Management. Först var han skeptisk: Vadå,
ska vi bara jobba med talanger? Har alla talang? Men
så träffade Bengt Johansson tre konsultföretag som
hjälper företag med att sätta en Talent Managementstrategi och då gick det upp ett ljus.

”Nu rekryterar vi för att växa,
förr för att fylla hålen”
BENGT JOHANSSON, VD FORSEN PROJEKT

– Det är ju precis det här, det är klockrent! Som
anställd vill du jobba på ett företag som har ett bra
varumärke. Jag skulle ha jättesvårt att jobba för ett
cigarettföretag. Det är viktigt att känna att varumärket
lockar. Sedan när du börjar ska du känna att du blir väl
mottagen. Du ska få blommor, kaffe, visitkort, dator
och en fadder så att du blir sedd redan från början.
VISA UTVECKLINGSMÖJLIGHETERNA

Medarbetaren vill kunna se sina utvecklingsmöjligheter, utbildning, personalutvecklings- och lönesamtal
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och om hon får bra löneförmåner. Medarbetaren ska känna att företaget tar hand om dig, till
och med efter att anställningen upphört.
– När du hittar ett nytt jobb ska du få betyg,
en bra avtackning och inbjudan till vår alumni
grupp. Vi tar verkligen hand om resursen.
Förr kunde man se medarbetare som brickor
i ett företag. Idag är det en stor jakt på folk i
den här branschen. Beter vi oss illa i någon av
dessa bitar så kommer det att ge utslag. Därför
är det väldigt viktigt att få bra ambassadörer
bland våra medarbetare.
MEDARBETARNA FORMULERAR STRATEGIN

Lyckokasten för Bengt Johansson och Forsen
Projekt var att de valde att ta ett helhetsgrepp
kring sina medarbetare samt att de lät medarbetarna komma med lösningarna. Frågan gick
ut till företagets alla medarbetare: Vem vill
vara med och påverka vår nya personalpolicy?
– Vi fick in nästan 40 personer som var
involverade i olika delprojekt. Det skapade
ett engagemang eftersom alla som ville kunde
vara med och påverka.
MINIMÄSSA FÖR STOLTA PROJEKTLEDARE

Hela projektet avslutades med att företaget begav sig till München i Tyskland för en
kickoff där varje delprojektgrupp visade upp
sitt arbete under en intern mässa som avslutades med en fest.
– Alla hade så roligt, att se den energin var
fantastiskt. Då var jag stolt och överväldigad över
min personal. Jag tror att många kände vilket
generöst bolag vi är, säger Bengt Johansson.

Nu när strategin är satt återstår bara att
sjösätta ett system i vilket medarbetarnas
utveckling synliggörs. Här ska avslutade och kommande utbildningar synas
liksom löneutveckling och all annan
information som rör medarbetaren.
Systemet är till både för att medarbetarna
ska kunna se sin karriärutveckling och
för att ledningen ska kunna få en helhetssyn över företagets kompetens.
Bengt Johansson medger att projektet
har kostat: de första kvartalen då medarbetarstrategin utformades minskade
företagets lönsamhet eftersom så många
som 40 medarbetare inte bara jobbade
med sina befintliga projekt utan också med
personalutvecklingsprojekten.
– Det är som att du köper hus som du renoverar. Det är dyrt och jobbigt men du får en
värdestegring. Självklart kostar allting. Men
vad hade kostnaden varit om vi hade haft
en personalomsättning som förr?! Det är
dyrare! Nu rekryterar vi för att växa,
förr för att fylla hålen. Det
kostar, men det måste få
kosta. Det är klart jag
och HR hade kunnat
göra detta själva,
men då hade vi
aldrig fått det
här engagemanget. 

3 FRÅGOR

...till Åsa Brantberger, projektledare på Forsen Projekt,
som var med och utvecklade företagets personalpolicy.

VILKEN ÄR DEN STÖRSTA SKILLNADEN PÅ FORSEN IDAG JÄMFÖRT MED FÖRR?

– Medarbetarnas engagemang är mycket större idag. Man känner sig mer delaktig – vi är
ett lag som jobbar tillsammans mot ett gemensamt mål.
VILKEN FÖRÄNDRING HAR VARIT DEN VIKTIGASTE, TYCKER DU?

– Att skapa tydlighet. Riktlinjer och rutiner i arbetet har blivit mycket tydligare, det gör att
vi jobbar mer enhetligt. Även befattningsrollerna har tydliggjorts och utvecklingssamtal har blivit mer konkreta och mer givande. Medarbetarna har också fått större insyn och
förståelse för Forsens mål och värdegrund, vilket har gjort det roligare att jobba.
HUR KOM DET SIG ATT ARBETET BLEV SÅ LYCKAT?

– Att alla var med. Det har varit jättevärdefullt. Även de som inte var aktiva i arbetsgrupperna blev ändå involverade under arbetets gång. Idag kan ingen säga att "det här känner
inte jag till", för alla har varit med på vägen.

024

Vd-tidningen 2.2014

Arbetsgivarens attraktionskraft

TEMA

BENGT JOHANSSONS TANKAR
OCH TIPS OM TALANGSTRATEGI
Det finns ingen som stannar i 20 år länge, det är knappt en medarbetare
stannar i fem år. Därför måste du få bra personal att stanna längre för att
få lägre kostnader.

SKARPARE
UTVECKLINGSSAMTAL

PLAN FÖR VARJE
MEDARBETARE

Vi har utvecklat våra utvecklingssamtal. Idag
bedöms du mer detaljerat på hur du utför ditt
arbete. Förr utvärderades du bara utefter hur
du uppfyllde dina mål.

Fundera kring varje medarbetare: Vad ska
denna person göra om tre till fem år i detta
bolag? Kommunicera det till personen! Sätt en
tydlig målbild. Vart är bolaget på väg? Vart ska
vi? Hur många ska vi vara och vilka är våra nya
marknader?

KOLL PÅ KOMPETENSEN

Vi har skapat en utbildningskatalog. Det
innebär att varje medarbetare kan se sin
befattning och få en bild av vad som behövs
för att ta nästa utvecklingssteg. Det har skapat
tydlighet i organisationen. Nu vet alla varför
den ena är junior och den andra senior.
Ett Talent Management-system kan visa
både medarbetare och chefer vilken kompetens som finns i företaget och hos varje individ.

TID ATT VARA CHEF

Talent Management
handlar om att ta
ett helhetsgrepp på
företagets talang:
Hur hittar vi dem,
hur får vi dem att
vilja jobba hos oss,
hur utvecklar vi dem,
hur avslutas anställningen och hur håller
vi kontakten med
före detta medarbetare? Forsen Projekt
har jobbat igenom
hela cirkeln och är
ett av få svenska
företag som har en
alumniförening för
sina exmedarbetare.
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Vi har gett cheferna mer tid till att vara chefer
utan debiterade uppdrag. Det ska ta tid att
vara chef. Det är då du kan fånga upp hur
medarbetaren mår. Det gör du inte om du ser
medarbetaren en gång om året. Visst, vi får
inte samma intäkter på cheferna, men vi får
nöjdare personal för att cheferna är mer synliga.
Medarbetarundersökningen visar att de närmsta
cheferna får högre betyg än tidigare och det har
resulterat i minskad personalomsättning.
Man måste se och förstå kedjan: Om du har
bra ledare så får du bra personal. Det ger bra
kvalitet i verksamheten och då blir kunden nöjd
vilket ger ett bättre resultat.

SKAPA LISTOR,
DELEGERA ANSVAR

BYGG ANDAN

Jobba med värderingar. Idag är inte lönen
avgörande. Medarbetare vill hitta bolag
som har rätt kultur och/eller anda. Det här
är en vd:s största ansvar. För att jobba med
värderingarna behövs inga system, men
man måste kommunicera och jobba med
värderingar i alla möten.

DRIV ALUMNINÄTVERK

Vi har något vi kallar för alumniverksamhet. Det betyder att vi har ett forum för alla
våra tidigare anställda. Det är ju ofta de som
blir våra beställare. Vi bjuder in till träffar två
gånger per år. Alla våra tidigare anställda, till
och med sådana som avskedats, bjuds in och
det brukar alltid vara bra uppslutning. Det
kan vara studiebesök, en vårbal, korvgrillning
på terrassen eller att träffas på en picknick
och spela brännboll. Det viktiga är att träffas.
Även befintlig personal är med på träffarna
eftersom det är viktigt att de som jobbar ska
få lära känna våra före detta medarbetare.
Det vi skapar med alumninätverket är en
samhörighet som många längtar efter idag.
Man behöver inte ha tusen anställda för att ha
ett alumninätverk, snarare tvärt om. Ju färre
anställda, desto bättre alumninätverk!

Det är väldigt viktigt att ha en fungerande
process. Skapa en checklista på vad som ska
finnas när en ny medarbetare börjar. Det ska
finnas ett dokument och cheferna ska ansvara
för processen.
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