FASTHOLD
DINE MEDARBEJDERE

mind.as

TILLYKKE
Du har taget en af de absolut
vigtigste beslutninger, du
kommer til at tage i din
karriere som leder. Du har
taget beslutningen om at
arbejde mere målrettet på
at fastholde dine dygtige
medarbejdere. Og i mind er vi
meget taknemmelige over at
være med på rejsen!

Denne lille bog er langtfra fyldestgørende, når det
handler om fastholdelse, men skal ses som et
opslagsværk og et supplement til den træning og
sparring, du får fra din samarbejdspartner hos os.
Den er dog god at have liggende, når du savner
inspiration til, hvordan du åbner en fastholdelsesdialog med dine medarbejdere, når du skal følge
op, være nysgerrig, vil behandle svære forespørgsler eller generelt har behov for et større
arsenal af spørgsmål.
Inden du læser videre, så er det vigtigt for os at
pointere, at det er godt at blive inspireret, men
det er først når du omsætter din viden til handling, at der sker noget.
”Du kan ikke forvente forandringer,
hvis ikke du gør noget andet end du plejer"
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HVORFOR

FASTHOLDELSE?
Er det virkelig nødvendigt at svare på? JA! For der er
stadig dygtige medarbejdere, der forlader umiddelbart
gode jobs og umiddelbart spændende virksomheder.
Her er lidt genopfriskende stof til eftertanke:
• Det koster mellem 70% og 400% af en medarbejders
årsløn at miste og erstatte personen.
• Medarbejderne tager sine kompetencer med sig
(og måske nogle kunder…)
• Den efterladte arbejdsbyrde følger ikke med.
Det gør nogle af kollegerne måske!
• Den tid du bruger på at ansætte en ny kommer aldrig igen.
• Det tager tid for en ny medarbejder at nå samme
effektivitetsniveau.
• Udskiftning af medarbejdere skaber altid uro
i resten af organisationen.
Vi håber, at det var svar nok på, hvorfor det er vigtigt at
fokusere på at fastholde de medarbejdere, I har arbejdet
så hårdt på at udvikle og få med ombord.

HVORFOR FASTHOLDELSE...?
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HVOR LOYALE ER

DINE MEDARBEJDERE?
Start med at stille dig selv spørgsmålet:
•

Hvor loyale er mine medarbejdere?

•

Hvem er ”ambassadører”?

•

Hvem ligger i kategorien ”loyal”?

•

Hvem ligger i ”risiko” gruppen?

•

Hvem er ”på vej væk”?

•

Hvem er allerede ”tabt”?

Ud fra dine svar har du en god idé om,
hvem du skal fokusere på.

12

Synlighed om muligheder, vækst & formål

LOYALITETSMATRIX

RISIKO

LOYAL

AMBASSADØR

PÅ VEJ VÆK

RISIKO

LOYAL

TABT

PÅ VEJ VÆK

RISIKO

Kommunikationen og samarbejdet med lederen

Synlighed i modellen ovenfor defineres som:
•

Karrieremuligheder og vejen derhen

•

Vækst og udvikling

•

Formål og mening

HVOR LOYALE ER DINE MEDARBEJDERE...?
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UDFYLD LINJERNE MED DINE ANSATTE

AMBASSADØR

LOYAL

RISIKO
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PÅ VEJ VÆK

TABT

HVOR LOYALE ER DINE MEDARBEJDERE...?
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HVEM BØR DU

PRIORITERE FØRST?
Tænk over følgende
Ud fra loyalitetsmatrixen, hvem stjæler så primært din
opmærksomhed i hverdagen? Hvis du er ligesom de fleste andre, så er det primært medarbejderne, der ligger i
grupperingen ”På vej væk” eller ”Tabt”.
Hvorfor?
Fordi deres utilfredshed fylder. Både i kulturen, men
også som bekymringer hos dig selv og dine lederkolleger, som du naturligt vender og drejer dine medarbejderes utilfredshed med.
Den helt store ulempe ved det mønster er, at du risikerer at bruge mest tid på dem, der er mindst værdifulde
for virksomheden. Så før du kaster dig over dem, der
ligger nederst til venstre, så kig samlet på alle dem
du har grupperet i de forskellige kasser, og start med
dem du allerhelst vil beholde. Uanset hvilken gruppe de
befinder sig i.

HVOR LOYALE ER DINE MEDARBEJDERE...?
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VÆRKTØJSKASSEN

ADFÆRDSMODELLEN
Hovedpointen ved adfærdsmodellen er, at hvis du vil
ændre folks adfærd til en ny ønsket adfærd, så skal du
i første omgang ændre deres følelser og holdninger.
Det gør du ved at kommunikere på en måde, så modtageren forstår, hvad du siger, accepterer at det er korrekt
og værdioplever dit budskab.
Hvis ikke de rigtige følelser og holdninger er tilstede,
kan du ikke forvente forandringer i adfærden.
(Tænk på eksemplet med rygeren…).
Det mest effektive kommunikationsredskab
til dette formål er what-why-how.
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NUVÆRENDE
ADFÆRD

Ved
Kan
Gøre

FØLELSER & HOLDNINGER

NY ØNSKET
ADFÆRD

KOMMUNIKATION
Forstår
Accepter
Værdioplever

HVOR LOYALE ER DINE MEDARBEJDERE...?

19

VÆRKTØJSKASSEN

WHAT-WHY-HOW
Hvis du vil kommunikere et budskab så modtageren
går motiveret fra jeres dialog, og samtidig vil sikre at
det skaber lyst til handling, så skal dit budskab
indeholde følgende:
WHAT: Beskriv tydeligt ’hvad’ budskabet omhandler.
Altså, hvad er det, der skal; ændres, er nyt, skal / kan
gøres anderledes.
WHY: Beskriv hvorfor. Hvad er det du/I/modtageren
opnår og hvad er det du/I/modtageren undgår
fremadrettet. WHY skaber mening – mening skaber
motivation for handling.
HOW: Skab klarhed om ’hvordan’ det kommer til at se
ud fremadrettet. Et godt HOW sikrer, at modtageren
præcis ved, hvad de skal gøre fremadrettet.
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WIIFM

WHY

WHAT

Opnå
Undgå

BUDSKAB

HOW

HVOR LOYALE ER DINE MEDARBEJDERE...?
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HÅNDTERING AF INDVENDINGER OG SVÆRE

FORESPØRGSLER (ABUF)
Selvom what-why-how understøtter, at du kan gå fra
de fleste dialoger på en motiverende måde, vil der
stadig dukke indvendinger og svære forespørgsler
op fra medarbejderne.

Næste gang en af dine medarbejdere beder om
noget du har svært ved at imødekomme, så gå
igennem følgende trin:
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1.

Anerkend forespørgslen og fortæl hvor vigtig
medarbejderen er for dig. [A]

2.

Beskriv ærligt udfordringen ved forespørgslen
for dig, og hvad du ser, der står i vejen for, at det
kan komme til at ske lige nu [B]

3.

Fortæl at du vil undersøge mulighederne, og aftal et
konkret tidspunkt, hvor du vil vende retur med et svar [U]

4.

Flyt fokus: [F]
a. Spørg om der er andre ting, der står i vejen:
”Hvad er der ellers, som du ser, er en udfordring?”
(Fortsæt trin 1,2,3 og 4a indtil der ikke er mere.
Der vil med stor sandsynlighed dukke noget op du kan
imødekomme med det samme.
Fortsæt først nu til 4b)
b. Spørg ind til det positive:
”Udover udfordringerne, hvad er du så glad for i dit job?”
så i begge ikke kun fokuserer på det negative.

HVOR LOYALE ER DINE MEDARBEJDERE...?
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SPØ
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DE 2 MEST EFFEKTIVE
FASTHOLDELSESSPØRGSMÅL

”Hvad skal der til for, at du bliver?”
”Hvad ville få dig til at søge væk?”
Lad os se sandheden i øjnene. Det er jo netop de to
spørgsmål, du gerne vil have svar på som leder, og
som kan være med til at aflive nogle af de bekymringer,
der holder dig vågen ud på natten.
Alligevel har mange ledere svært ved at se sig
selv stille netop de to spørgsmål.
Men er du klar over konsekvenserne ved ikke at
gøre det? Og ved at blive ved med at gætte eller
antage, hvad svaret er? Eller først finde ud af svaret,
når medarbejderen er smuttet? For så at finde ud
af at I sagtens kunne have imødekommet de ting,
medarbejderen bragte på banen?
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HVAD HOLDER DIG

TILBAGE?
Hovedårsagen til, at ledere ikke tør stille et så direkte
spørgsmål, er frygten for svaret.
”Hvad hvis min medarbejder siger noget, jeg ikke
kan imødekomme? Som en lønforhøjelse eller en
forfremmelse?” Sandheden er, at medarbejderne
sjældent siger noget, du ikke kan imødekomme på
den ene eller anden måde. Og hvis ikke nu, så kan
du højst sandsynligt senere.
Det vigtigste ved svære forespørgsler eller direkte
indvendinger er, at de bliver imødekommet positivt
og behandlet med det samme.
Hvis det virkelig er en forfremmelse eller en lønforhøjelse, der er afgørende for at medarbejderen bliver,
så vil du skulle imødekomme det før eller siden
– ellers smutter personen. Det værste du kan
gøre er ikke at gøre noget.

SPØRGSMÅL DER FASTHOLDER

27

HVAD HVIS JEG IKKE KAN

IMØDEKOMME
NOGET AF DET
DE SIGER?
Så er der risiko for at medarbejderen siger op. Men det
ville være sket alligevel. Forskellen er, at du nu har gjort,
hvad du kunne, og selvom du mister en medarbejder,
kan det stadig betale sig. Medarbejdere, der forlader
organisationen på en god måde, og som ved, du har
gjort alt hvad du kan, vil ofte være ambassadører på dine
og virksomhedens vegne. Og hvem ved, det kan være
medarbejderen finder ud af, at græsset ikke er grønnere
på den anden side og vender tilbage.
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ANDRE ÅRSAGER TIL FRYGT…
”Hvad hvis de sigerr: "Det ved jeg ikke?”
Nogle ved præcis, hvad der får dem til at blive.
Andre skal bruge tid til at tænke over det. Nogle
er overraskede over, at du spørger. Især hvis de
ikke er vant til, at du gør det. Dem, der ikke kan
svare, har måske bare behov for tid til at tænke.
Aftal et nyt tidspunkt nogle dage frem, så der er
tid til at tænke et svar ordentligt igennem.

SPØRGSMÅL DER FASTHOLDER
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ALTERNATIVT KAN DU PRØVE
MED ET OPFØLGNINGSSPØRGSMÅL:

”Hvis du nu skulle sige noget, hvad ville det så være?”
Det er sjovt nok nogen gange det samme spørgsmål
formuleret på en anden måde, der kan åbne dialogen op.
”Sætter jeg ikke bare nogle forkerte tanker igang hos dem?”
Tro os når vi siger, at de tanker har de allerede haft.
”Hvad hvis de udviser ”mistro” over mit spørgsmål?”
Fortæl dem sandheden! At deres svar betyder meget
for dig, fordi de betyder meget for dig og virksomheden.
At du er klar over, at det kan være svært eller ukomfortabelt at snakke om, men at det er vigtigt for dig. Og for
dem, da det handler om deres fremtid.
”Hvad hvis jeg ikke er ”typen”, der stiller
den slags spørgmål?”
Så synes vi du skal finde den type frem og starte i det
små. Det bliver lettere at blive fortrolig med ”typen”,
des flere gange du gør det.
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”Hvad hvis det er en medarbejder
jeg egentlig håber smutter?”
I det tilfælde er det en helt anden
type snak, du skal have.
”Hvad hvis det virkelig bare handler om løn?”
Løn er i princippet en følelse. Hvis lønnen føles
fair, er der ingen problemer. Hvis ikke den føles fair,
står den i vejen for alt andet, og fortsætter det over
tid smutter medarbejderen. Løn skal føles fair, der
er ingen vej udenom.
Selv en stor lønpose kan dog ikke opveje op utilfredshed
på andre vigtige områder, så som fremtidige muligheder
og en synlig vej derhen, synlighed om hvornår man er
en succes, meningen med arbejdet og fleksible arbejdsbetingelser. Hvis det er tilstede kan det resultere i, at
lønnen ikke betyder så meget.

SPØRGSMÅL DER FASTHOLDER
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HVORDAN KAN MAN

ÅBNE EN DIALOG OM
FASTHOLDELSE
MED SINE MEDARBEJDERE?
Der findes ikke en ’rigtig’ eller ’forkert’ måde at åbne en
dialog om fastholdelse med en medarbejder. Der findes
heller ikke ét sted eller ét tidspunkt, der er mere rigtigt
end et andet. Men det er ikke nok at tage dialogen én
gang årligt på MUS.
Vores allerbedste bud på den helt rette timing er NU!
På næste side finder du en række spørgsmål, der kan
være med til at katalysere en samtale om fastholdelse,
og som giver din medarbejder anledning til at dele både
de gode og knap så gode ting.

SPØRGSMÅL DU KAN BRUGE
TIL AT ÅBNE EN DIALOG MED

SPØRGSMÅL DER ÅBNER
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SPØRGSMÅL DU KAN BRUGE TIL AT

ÅBNE EN DIALOG MED

1

”Der har virkelig været travlt på det sidste
og jeg er derfor nysgerrig på at høre,
hvordan du egentlig går og har det?”

2

”Jeg håber, du ved, hvor stor indflydelse
du har på teamet. Er der noget jeg kan
gøre for, at du fortsætter med det?”

3

”Jeg vil gerne styrke mig i rollen som din
leder. Har du nogle idéer til, hvad jeg
kan gøre mere eller mindre af?”

4

”Jeg har gået og spekuleret over om jeg/
vi anerkender dig nok for det, du gør
for (virksomheden/teamet/afdelingen).
Hvordan oplever du det?”
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5

”Jeg sætter virkelig stor pris på det du
byder ind med i det daglige. Hvad kan jeg
gøre for at understøtte dig yderligere?”

6

”Jeg er virkelig glad for at have dig med
ombord, og det betyder meget for mig,
at du er glad for at være her. Hvordan
har du det for tiden?”

7

”Det betyder meget for mig, at du er glad
for at være her, og jeg vil sætte stor pris
på, at vi kan have en ærlig dialog om
hvordan det går. Så hvordan har du det?”

SPØRGSMÅL DER ÅBNER
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INSPIRATION

TIL YDERLIGERE ÅBNINGER…

1

”Jeg håber, du ved, hvor vigtig du er

2

”Det her er den første i en række af

for mig og for resten af teamet…”

samtaler jeg gerne vil have med dig
om din udvikling hos mig/os/i teamet…”

3

”Jeg sætter virkelig stor pris på, at du er
kommet med ombord i teamet, og jeg
ser frem til at lære dig bedre at kende…”

4

”Du har været en stor støtte for mig

5

”Der er flere, der er kommet til mig

6

”Jeg ved ikke om du er klar over det, men

og hele teamet de sidste måneder…”

og fortalt, hvor godt du gør det…”

du er en nøglespiller i vores team…”

SPØRGSMÅL DER ÅBNER
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RGS
MAL
DER UNDERSØGER
& UDVIKLER

SPØRGSMÅL DER

UNDERSØGER
& UDVIKLER
Vores klare erfaring er, at det sjældent er en
direkte forfremmelse eller en massiv lønstigning
medarbejderne beder om, når man bliver undersøgende på det fremadrettede perspektiv.
Medarbejderne efterspørger derimod højere
grad af synlighed, klarhed, vækst, udvikling,
at du er mere nærværende som leder og ofte
muligheden for at byde mere ind.

SPØRGSMÅL DER PÅ SAMME
TID UNDERSØGER OG
UDVIKLER MEDARBEJDEREN

SPØRGSMÅL DER UNDERSØGER & UDVIKLER
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SPØRGSMÅL DER

UNDERSØGER OG
UDVIKLER JERES
SAMARBEJDE

1

”Hvad kunne du godt tænke dig

2

”Hvad synes du er det mest

3

”Hvilke muligheder ser du selv i

at fokusere på de næste 2-3 år?”

udviklende ved dit job i dag?”

(virksomheden)? Hvad kunne du
godt tænke dig at kigge mere ind
på over det næste stykke tid?”

4
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”Får du den støtte du har behov for
i din udvikling? Fra mig og andre?”

5
6

”Hvilke veje i ( virksomheden )
ser du at du kan gå?”
”Hvilke af dine kompetencer sætter andre mest pris på? Og hvilke kompetencer ser du at du selv gerne vil udvikle?”

7

””Hvad vil du allerhelst anerkendes

8

”Hvor har du behov for at jeg støtter dig?

eller blive rost for?”

Og synes du, du får den støtte i dag?
( I givet fald – hvad mangler du fra
mig eller andre? )”

9

”På hvilke områder vil du gerne
have jeg giver dig mere feedback?”

SPØRGSMÅL DER UNDERSØGER & UDVIKLER
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10

”Hvordan kan jeg hjælpe dig med at føle

11

”Hvordan imødekommer jobbet de

dig anerkendt og succesfuld i dit job?”

forventninger vi satte op fra starten af?
Hvor er vi on-track og hvor er vi ikke?”

12

”Hvor ser du at vi to lykkes med et godt
samarbejde? Og hvor ser du at vi går fejl
af hinanden?”

SPØRGSMÅL I FORHOLD TIL KULTUREN
(især brugbare overfor nyere medarbejdere)

13

”Hvordan ser sammenhængen mellem
arbejdsliv og privatliv ud for dig? Er
der noget vi skal se ind på at justere
i forhold til den del?”
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14

”Hvad har været det mest overraskende

15

”Hvad har været det sværeste ved at

16

”Hvad har du lært undervejs som du

17

”Hvordan ser du at vores kultur under-

ved vores kultur?”

skifte til vores kultur?”

gerne ville have vidst fra starten af?”

støtter work-life balance og plads til alle
de andre ting der også tæller i livet?”

18

”Hvordan kan jeg hjælpe dig med at
nå det du gerne vil, med tanke på den
kultur vi har her?”

SPØRGSMÅL DER UNDERSØGER & UDVIKLER
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SPØRGSMÅL

?

?
? ?

DER FØLGER OP

Nedenstående spørgsmål kan du anvende til at følge op
på allerede igangsatte aktiviteter, tidligere dialoger, aftalte
handlinger, eller generelt som en opfølgning på den konkrete udviklingsplan eller tidligere fastholdelses dialoger.
Opfølgningsspørgsmålene er typisk mere nuancerede
end de spørgsmål der åbner, undersøger og udvikler.
Årsagen er, at de lægger op til en mere åben dialog og
kan trække i en række forskellige retninger.
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Når du følger op, kan du derfor med fordel
placere dine spørgsmål i to kategorier:
Et indledende spørgsmål der sætter retningen.
Altså – hvad er det præcis du gerne vil følge op på?
Der er stor forskel på at spørge: ”Hvordan går det?”
eller ”Hvordan går det med at følge udviklingsplanen?”
Derefter stille spørgsmål der uddyber hvad de præcis
mener med deres svar, eller belyser hvad de får ud af
det. Hvis f.eks. svaret er ”Godt”, så vil du gerne supplere
med ”Hvad er det specifikt du synes der går godt?”.
Jo mere konkret deres svar er, jo tydeligere et billede
giver det af hvor de er henne, hvad de mener og hvordan
du bedst kan understøtte i det videre forløb.

SPØRGSMÅL DER FØLGER OP
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INDLEDENDE SPØRGSMÅL DER

SÆTTER EN RETNING
FOR DIALOGEN

1

”Jeg er nysgerrig på hvordan du synes
det går med at følge udviklingsplanen.
Her tænker jeg specifikt på punktet vedrørende xx. Hvordan går det med det?”

2

”Sidst vi talte sammen, nævnte du for
mig at du var i gang med xx. Hvordan
går det med det?”

3

”På vores sidste snak om udviklingsplanen, ville du gerne fokusere mere på
punktet vedrørende xx. Hvordan er det
gået med det?”
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4

”De her 2 resultater var meget afgørende
for dig at nå. Hvordan er det gået med
det?”

5
6

”Sidst vi snakkede talte vi om xx – jeg er
nysgerrig på hvordan det er gået siden?”
”Da vi sidste gang fulgte op på din
udviklingsplan, blev vi enige om at du
ville forbedre xx. Hvor langt er du nået
med det?”

7

”Du har tidligere nævnt for mig at du er
presset på at sikre balancen mellem
privatliv og arbejdsliv. Hvordan har du
det nu?”

8

”Sidst vi snakkede var du spot on i forhold til din udvikling. Hvordan ser det ud
for nuværende?”

SPØRGSMÅL DER FØLGER OP
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OPFØLGENDE SPØRGSMÅL DER

PRÆCISERER MEDARBEJDERENS SVAR
Opfølgende spørgsmål kan inddeles i to
underkategorier – åbne og lukkede spørgsmål.

Et åbent spørgsmål starter med hv- (hvem, hvad, hvor,
hvilke, hvilken, hvordan etc.) og tvinger modtageren til
at tænke over sit svar. Det er specielt effektfuldt at anvende åbne spørgsmål, når du gerne vil have uddybet et
svar eller få medarbejderen til at se andre perspektiver.
NB:

Alle spørgsmål du finder i denne guide
indtil videre er åbne spørgsmål.

Et lukket spørgsmål er et spørgsmål som modtageren
kan svare ”Ja” eller ”Nej” til. De kan med fordel anvendes, når du vil sikre at du har forstået hvad modtageren
siger, eller du vil indhente en accept.
Eksempel: ”Så det jeg kan forstå er, at du har det godt?”
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EKSEMPLER PÅ

ÅBNE SPØRGSMÅL
”Hvad mener du præcis med…?”
”Når du siger xx – hvad mener du så?
”For at jeg forstår det 100%, hvad mener du så med...?”
”Hvis du gerne vil sikre at udviklingen går
hurtigere, hvad ser du så der skal til?”
”Hvis du skulle gøre det igen,
hvad ville du så gøre anderledes?”
”Hvordan ser du at vi sammen kan
gør det anderledes fremadrettet?”
”Hvilke muligheder ser du, hvis du i stedet gør x?”
”Hvilke udfordringer ser du, hvis du
fortsætter med at gøre det du gør i dag?”
”De ændringer du foreslår, hvad vil de
betyder for din fortsatte udvikling?”
”Når du siger at du ikke har det godt,
hvad er det så præcis du mener?”
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EKSEMPLER PÅ

LUKKEDE SPØRGSMÅL
”Skal jeg forstå det sådan at…?”
”Er vi enige om at du gør xx fremadrettet
og jeg hjælper dig med xx?”
”Er det korrekt opfattet at…?”
”For at opsummere, så ser du
at…, er det rigtigt forstået?”
”Hvis vi ændrede xx, så vil det betyde at du vil føle dig
mindre stresset? Mere glad? Føle du når mere?”
”Udover xx – er der så andre ting vi skal vende?”

SPØRGSMÅL DER FØLGER OP
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SPØ
RGS
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HAR DU

SPØRGSMÅL..?
Vi håber at du indtil videre er blevet inspireret med,
hvilke spørgsmål du kan stille, for at igangsætte og
følge op på fastholdelsesdialoger med dine medarbejdere. Udfordringen er at virkeligheden ikke altid
er så entydigt simpel som denne guide lægger op til.
Vi ved at du garanteret stadig sidder med en række
spørgsmål selv.
Hvis det er tilfældet, så kan vi glæde dig med, at du
kun sidder med denne inspirationskilde i hånden
fordi du samtidig har en 24 / 7 hot-line til din samarbejdspartner hos mind. Vi står altid klar til at svare
på alle de spørgsmål du selv står tilbage med.

HAR DU SPØRGSMÅL..?
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VIL DU VIDE MERE
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