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Certifierad 
HR-Partner Program 

Ett unikt program designat för att hjälpa dig utveckla ett 
professionellt och proaktivt stöd till chefer och andra HR-

medarbetare  

Att ge chefer HR-processstöd samtidigt som du ger 
konsultativt stöd är en unik utmaning för HR-medarbetare. 
Delta på ett beprövat program som blandar teori, praktiska 

övningar, individuell coachning samt eget arbete på 
hemmaplan  
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Certifierad HR-Partner Program 
Om programmet 

Ett unikt program designat för att hjälpa dig utveckla ett professionellt och 
proaktivt stöd till chefer och andra HR-medarbetare  

Consultatum har en gedigen erfarenhet av att utveckla HR-medarbetare som 
har en konsultativ roll gentemot chefer. Detta program lämpar sig för alla 
befattningar inom HR-funktionen där man blandar konsultativt stöd, HR-
processtöd och vägledning. 

Programmet består av fem tillfällen (2 dagar vid varje tillfälle) som 
behandlar de viktigaste delarna av ditt arbete som HR-Partner på ett 
praktiskt och pragmatiskt sätt.   
  
Del 1  Att förstå, förklara och bygga förtroende för din roll  
Del 2:  Att analysera och förbättra ditt stöd  
Del 3:  Att framgångsrikt konsultera och bygga lösningar som är   
  hållbara  
Del 4: Att kommunicera, påverka och ge råd till chefer och    
  ledningsgrupper  
Del 5: Att utveckla ett coachande förhållningssätt  
 
Under varje tillfälle får du möjlighet att varva teori med praktiska övningar. 
I grupper kommer ni att få prova era nyvunna kunskaper med hjälp av tester 
som bygger på flervalsalternativ. Mellan varje tillfälle kommer du även att 
få en timmes individuell coachning med en av programmets föreläsare som 
hjälper dig att utveckla beteenden, strategier och handlingsplaner för att du 
ska lyckas nå dina uppsatta mål. 

Kursdokumentationen är utvecklad för att stödja pedagogiken i 
programmets struktur men även för att fungera som ett uppslagsverk efter 
utbildningen. I dokumentationen finner du många praktiska mallar och 
verktyg som du kan använda under och efter utbildningen. 
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Dessutom finns det ett praktikfall som samtliga deltagare arbetar på under 
hela utbildningen. Praktikfallet beskriver ett fiktivt företag och dess 
utmaningar. Du kommer att lära känna ett antal av företagets chefer och 
medarbetare och tillsammans med de andra deltagarna utveckla planer för 
att lösa både operativa och strategiska utmaningar.  

Du kommer även att utveckla och anpassa HR-stödet till chefer, utveckla 
business case och presentera dessa, argumentera för dina förslag och lär 
dig bemöta och handskas med invändningar till förslag.  

 

Ett unikt program som grundas i vår praktiska 

erfarenhet av att utveckla HR-medarbetare 
Consultatum har en gedigen erfarenhet av att utveckla HR-medarbetare som 
har en konsultativ roll gentemot linjechefer. Detta program bygger på vår 
erfarenhet av att hjälpa HR-medarbetare att inta en mer proaktiv och 
konsultativ roll. 

Programmet är lämpligt för alla befattningar inom HR-funktionen där man 
arbetar med en blandning av konsultativt stöd, HR-processtöd och 
vägledning. Oavsett om du arbetar inom offentlig sektor eller privata 
näringslivet kommer programmet att hjälpa dig att utvecklas i rollen som 
HR-Partner. 
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Du kommer att få praktisk vägledning och tips från Sveriges främsta 
experter inom detta område. Du kommer att arbeta på fiktiva praktikfall 
som ger dig en möjlighet att omsätta teori till praktik och du kommer även 
att få möjlighet att bygga planer för just din verksamhet – du får råd och 
tips som hjälper dig att utveckla dina idéer som du sedan kommer att 
försöka implementera mellan de tillfällen som vi träffas under de nio 
månaderna som programmet pågår. 

”Bra väckarklocka för att inse var vi befinner oss och 
starkt inspirerande för att visa en framtida riktning” 
Strukton Rail 

 

”Mycket bra dagar! Bra struktur, driv och innehåll.” 
Jurek Rekrytering och Bemanning 

”Mycket bra exempel och case - även bra coaching” 
NCC 
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Programbeskrivning 
Del 1: Att förstå, förklara och bygga förtroende för din roll 

1.  Lojalitetsfrågan – var har du din tillhörighet – chefen eller HR? 

2. Spindeln i nätet – hur handskas du med chefer och HR-funktionen för att 
alla ska vara nöjda 

3. Att förstå de kraven som ställs på dig i din roll som HR-process stöd 

4. Att förstå vilka krav som ställs på dig i din roll som internkonsult 

5. Att engagera andra i prioriteringen av dina arbetsuppgifter 

6. Hur bygger du förtroendet för din roll? 

7. Varför ska en chef lyssna på dig – att bygga förståelse för din kompetens 
och erfarenhet 

8. Att skilja mellan din roll och ditt uppdrag 

Del 2: Att analysera och förbättra ditt stöd 

1. Hur ska ett professionellt HR-processtöd se ut? 

2. Så skapar du en tydlig bild av vilket stöd du erbjuder, och inte erbjuder 
till chefer! 

3. Situationsanpassa ditt HR-stöd! 

4. Olika sätt att analysera problem och inhämta information 

5. Så kan du analysera om stödet faktiskt skapar värde för kunden 

6. Vad är LEAN och hur kan det användas för att förbättra HR-processer? 

7. Så kan du förbättra HR-processer med ett AGILT förhållningssätt 

8. Identifiera vilka krav stödet ställer på övriga i HR-funktionen? 
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Del 3: Att framgångsrikt konsultera och bygga lösningar som är 

hållbara 

1. Din roll som internkonsult – Från resurs till expert 

2. Konsultprocessens olika faser 

3. Olika sätt att analysera problem och inhämta information 

4. Vad utmärker en framgångsrik konsult och sättet de jobbar? 

5. Att förstå och bemöta olika chefers behov 

6. Att förankra stöd och lösningar som fungerar 

7. Att välja en modell för att förklara innebörden av förändring – vad 
vinner du på detta? 

8. Att utveckla ett erbjudande och uppfattas som proaktivt 

Del 4: Att kommunicera, påverka och ge råd till chefer och 

ledningsgrupper 

1. Grunderna i kommunikation 

2. Att anpassa din kommunikation efter situation, individ och ämnets 
”viktighetsgrad” 

3. Att förstå vilka argument du ska använda mot olika målgrupper 

4. Att övertyga andra och övervinna motargument 

5. Så hittar du frågorna som kan hjälpa dig att bygga förtroende för HR 

6. Att förklara HR för andra och stödja dem i att tolka och förstå 
konsekvenser av olika beslut för HR-arbetet 

7. Att presentera och argumentera för konsekvenser av olika beslut 

8. Att bygga business case 
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Del 5: Att utveckla ett coachande förhållningssätt 

1. Att ge kritik på ett positivt sätt 

2. Bra modeller för coaching 

3. Så förklarar du vad det innebär att ha ett coachande förhållningssätt 

4. Förutsättningarna för att det ska fungera 

5. När passar inte ett coachande förhållningssätt 

6. Identifiera dina och andras motiv 

7. Lär dig handskas med och förutse andras beteenden 

8. Så sätter du rätt mål och rätt handlingsplan 

Individuell coachning ingår i programmet 
Du kommer att få tillgång till individuell coachning vid varje kurstillfälle 
där du har möjlighet att få råd, återkoppling och stöd från en coach som är 
expert i att hjälpa HR-medarbetare att utvecklas i sin konsultativa roll.  

I programmets fakultet finns två professionella coacher som kommer att 
arbeta med dig under hela programmet. De hjälpar dig att tolka din 
individuella återkoppling, förstår hur du kan och bör agera i olika 
situationer för att nå dina mål och hjälpa dig att utveckla strategier som 
stödjer att du framgångsrikt nå dina uppsatta mål. 
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En utmanande roll som är ack så viktigt! 
För de flesta chefer är du (som HR-Partner) HR-funktionens ansikte utåt. 
Hur du agerar och det stöd som du ger, har en stor påverkan på chefens 
uppfattning av HR-funktionen. På Consultatum märker vi att chefers 
förtroende för HR-medarbetare (som arbetar direkt emot chefer i en 
stödjande och konsultativ roll) oftast är högre än chefers förtroende för hela 
HR-funktionen. Detta är kanske inte så överraskande – det är naturligt för 
chefer att ha ett högre förtroende för dem som de arbetar med dagligen. HR-
medarbetare som arbetar centralt har nog inte en så utvecklad relation med 
chefer! 

Att sälja in hela HR-funktionen, att stödja chefen i deras utmaningar att nå 
sina verksamhetsmål och att agera styrande i vissa HR-processer där chefen 
ska följa HR-funktionens riktlinjer är en unik utmaning. Dessutom ska HR-
Partnern bygga ett proaktivt samarbete med de övriga HR-medarbetare för 
att säkerställa att det som utvecklas centralt och ska implementeras lokalt är 
relevant och fungerar i praktiken. 

”Bra blandning med teori och övningar” 
Forsen 

”Härlig energi - det blev aldrig tråkigt.  Mycket bra att 
ta med sig rent praktiskt och väldigt givande 
diskussioner” 
Autoliv 

Att arbeta konsultativt med HR-frågor  
Att analysera en verksamhet och dess utmaningar samt att hitta lösningar 
till dessa utmaningar som kan implementeras i praktiken och vara hållbara 
över tid är vardagen för en konsult. Som internkonsult förväntas du att göra 
allt detta, stödja samtliga HR-processer lokalt samt vara tillgänglig för 
chefer vid behov (behov som inte kan schemaläggas så att de passar in i din 
planering). 
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För att vara framgångsrik i denna roll måste du vara expert på att 
kommunicera, påverka och samarbeta med andra. Du ska kunna prioritera 
på ett relevant sätt som stödjer verksamheten. Du ska kunna utmana både 
chefer och andra HR-medarbetare för att säkerställa att rätt stöd och rätt 
lösning tas fram. Den ena dagen ska du vara analytisk, bestämd och 
proaktivt – nästa dag ska du vara sympatisk, lyhörd och flexibel. Du ska stå 
på chefens sida och samtidigt på HR-funktionens sida. 

Dina förmågor att konsultera och leda projekt på ett professionellt och 
flexibelt sätt (som placerar både kundens och HR-funktionens mål i fokus) 
är avgörande för din framgång. 

”Alltid oerhört inspirerande föreläsare med relevanta 
exempel från verklighet” 
Lyckeby Culinar AB 

Relationer är nyckeln till framgång 
För att påverka chefer och andra HR-medarbetare måste du bygga starka, 
pålitliga och professionella relationer. Att kunna bygga relationer som 
skapar förtroende för dina råd och vägledning är därför en central del av 
din framgång som HR-Partner. Alla är inte födda till att på ett naturligt sätt 
bygga dessa relationer men alla kan göra detta om man vet hur det går till. 
Att bygga strategier för att skapa starka relationer kräver att du kan vara 
tålmodig, prestigelös och har en stark förmåga att kompromissa när det 
behövs. Att se helheten och kunna analysera risker i dina beslut och vägval 
är avgörande för din framgång. 

Att se kundrelationer med chefer och arbetsrelationer med andra HR-
medarbetare som en prioritet i ditt arbete är kanske en av de viktigaste 
prioriteringarna som du ska göra i din roll. När vardagens operativa frågor 
gör anspråk på din tid och uppmärksamhet är det ändå viktigt att hålla ögat 
på de relationerna om möjliggör att du kan nå dina mål. Utan en strategi 
kan det vara svårt för dig att ha inflytande och kunna nå dina mål med hjälp 
av andra. 
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Kommunikation är ett viktigt kompetensområde som 

ständigt ska utvecklas 
Att kunna kommunicera effektivt med olika intressenter så som chefer, 
medarbetare och andra HR-medarbetare (inom andra delar av HR-
funktionen) är viktigt för att nå dina mål och bygga förtroende för dig i din 
roll. 

Kommunikation består av så många olika saker – att välja rätt ord, att 
bygga intressanta presentationer, att hålla förtroendeingivande 
presentationer, och att anpassa språk efter målgrupp. Detta är något som 
alla HR-medarbetare ständigt måste arbeta med. HR är ett komplext område 
med många beståndsdelar. Att nå fram med rätt budskap, till rätt person, vid 
rätt tillfälle (inom områden som många icke HR-medarbetare kan uppfatta 
som krångliga) ställer höga krav på dig att kunna kommunicera på ett 
tydligt sätt – man blir ju aldrig färdig! Att kunna både ge och ta råd och 
kritik är också en viktig del av kommunikation. 

Under utbildningen kommer du att få en mängd olika möjligheter att öva på 
och förbättra ditt sätt att kommunicera med andra, i en trygg miljö där du 
uppmanas att utöka dina komfortzoner genom att testa nya sätt att 
kommunicera. 
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Ett program som ställer krav för att hjälpa dig att 

utvecklas 
Att delta på en utbildning kan vara utvecklande rent teoretisk men det 
behöver inte nödvändigtvis leda till personlig utveckling. Vi vill att alla som 
deltar på denna utbildning tar det på största allvar eftersom vi som jobbar 
på detta program och ni som deltar i detta program kommer att investera en 
hel del tid. 

Innan programmet vill vi därför gärna att du träffar en chef som du stödjer 
och den HR-medarbetare som du rapporterar till (beroende på din HR-
funktions organisation). Tillsammans med dessa två medarbetare ska du 
identifiera mål som ska uppnås under utbildningen samt förmågor och 
kunskaper som du bör utveckla under programmets gång. 

Vi ser gärna att du gör en 360 analys av dina konsultativa och stödjande 
beteenden samt en HR Förtroende Index undersökning som identifierar 
eventuella områden som du bör förbättra för att öka förtroende för dig i din 
roll som rådgivare till organisationens chefer. 

Mellan utbildningstillfällen förväntas du att arbeta med dessa mål och 
återkoppla till gruppen om ditt arbete. Din personliga coach kommer att 
hjälpa dig analysera ditt arbete och ge dig tips och råd som hjälper dig att 
nå framgång. De andra deltagare kommer givetvis fungera som ett 
stödjande nätverk och ett bollplank som du kan använda dig av varje gång 
ni träffas. 

Vem bör delta? 
Programmet lämpar sig för alla befattningar inom HR som ger ett HR-
process stöd blandat med ett konsultativt stöd som syftar till att hjälpa 
chefer tacklar vardagens utmaningar samt att nå sina mål. 

Om du är HR-Partner, HR-konsult, HR-Generalist, HR-specialist eller HR-
Chef i en mindre del av din organisation kan kursen hjälpa dig att utveckla 
de färdigheter som krävs för att ge ett proaktivt, situations anpassat och 
kundorienterat stöd. 
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Din investering i HR arbetet 
Priset för att delta på utbildningen är endast SEK 39.980:- exklusive moms. 
Detta innebär en kostnad på enbart SEK 3.980:- per dag! 

För att hålla ned era kostnader för denna utbildning börjar varje 
kurstillfälle 10:00 första dagen och avsluta 16:00 den andra dagen. Detta 
innebär att det är möjligt för de flesta att kunna delta på utbildningen och 
endast behöver boka en hotellnatt – på så sätt behöver inte dina kostnader 
för resor och logi blir allt för höga.  

Företagsanpassade program 
Consultatum har en gedigen erfarenhet av att utveckla och leverera 
företagsanpassade program för HR-partners inom både näringsliv och 
offentligsektorn.  Vi har levererat program och utbildningsmaterial till både 
svenska och internationella företag. Är du intresserad av att skapa ett 
anpassat program för dem inom HR-funktionen som konsultera mot 
linjechefen.  

Ta gärna kontakt med oss på 08-612 10 00 eller info@consultatum.se så kan 
vi förutsättningslöst berätta för dig hur vi kan hjälpa dig att utveckla dina 
HR-medarbetare.  

”Fantastiska föreläsare - mycket inspirerande och 
kunniga” 
HMS Industrial Networks
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