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HR-Strategerna dag 
Varför är det viktigt att utveckla HR 
strategernas roll för att utveckla 
framtidens HR-funktion. 

Ett seminarium för HR Chefer och HR Strateger som 
vill förbättra HR-funktionens förmåga att agera 
verksamhetsnära. 
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Fokus på utveckling av HR-funktionens 
förmåga att agera verksamhetsnära 

Att ta ett helhetsansvar för utvecklingen av HR-funktionen kan 
göra HR-ledningsgrupper eller HR-Chefen till en bromskloss - 
tiden räcker helt enkelt inte till.  HR-ledningsgrupper och HR-
Chefer har fullt upp med att handskas med dagliga utmaningar 
som verksamheten ställer på HR-funktionen.  Detta innebär att 
frågor som hur HR-medarbetare ska arbeta verksamhetsnära 
riskera att förhalas eller i värsta fall skjutas på framtiden. 
 

Att agera verksamhetsnära skapar ett behov av att utveckla både 
HR-medarbetare och deras kompetenser samt HR-funktionens 
interna processer. Detta är en förändringsresa som HR-funktionen 
och dess medarbetare måste ta för att etablera framtidens HR-
funktion som ska präglas av professionalitet, samarbete och närhet 
till verksamheten som gör att ditt företag eller organisation vinner 
kriget om talangfull medarbetare.  

En kultur resa som ändrar HR-funktionens DNA



Utveckling av HR-funktionens interna 
processer är lika viktigt som utveckling av 
vanliga HR-processer 

För att agera verksamhetsnära behöver HR-funktionen lägga ett 
större fokus på de interna HR-processer som möjliggör samarbete 
och analys av verksamhetens behov, så som: 

- Att bryta ned verksamhetens mål för att identifiera nödvändigt 
HR-stöd 

- Att prioritera bland olika aktiviteter för att skapa det bästa 
stödet för hela verksamheten – utan att det är på bekostnad av 
delar av verksamheten  

- Att identifiera HR-funktions resursbehov i termer av både 
årsanställda och kompetens 

- Att utveckla nya processer och tjänster tillsammans med lokal 
HR och chefer som kan på riktigt användas i det dagliga arbetet 

- Att ansvara för utveckling av enhetliga kommunikations 
material som chefer förstår 

- Att mäta HR-funktionens effektivitet och förmåga att skapa 
värde för att fastställa hur HR-funktionen ska utvecklas i 
framtiden 

De vanliga HR-processerna (rekrytering, rehab osv.) kan alltid 
förbättras men för de flesta HR-funktioner är inte längre där man 
kan åstadkomma stora vinster – dessa HR-processer är ”good 
enough”. Det gäller att se till att dessa processer är anpassade 
efter verksamhetens behov och är hanterbar för chefer genom att 
skapa en mer lyhörd HR-funktion i termer av organisation och 
kultur – där chefer och deras utmaningar på riktig präglar 
utveckling och leverans av HR-stödet. 
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HR Strategernas dag – Program 

08:00   Registrering, kaffe och smörgås 

09:00   HR Strategernas framtida roll 

- Vilken är HR strategernas framtida roll? 
- Vilka nya krav kommer att ställas på HR strategerna? 
- Att möjliggöra en verksamhetsnära HR-arbete – vad innebär 

detta för en HR strateg? 
- Mer fokus på verksamheten och mindre på HR-processer och 

HR-program 
- Varför det är kritiskt att se mer på HR funktionens förmåga att 

samarbete och kommunicera för att på riktigt blir en förtroende 
ingivande, verksamhetsnära HR-funktion 

09:45   Hur blir HR-strategerna mer verksamhetsnära? 

- En fördjupande förståelse för verksamhetens dagliga 
utmaningar 

- Ett genuint intresse för chefers förmåga att leverera HR 
- Att ansvara för att skapa bättre relationer med lokal HR 
- Vikten av väldefinierade värdekedjor för att skapa utrymme för 

kreativitet och utveckling 

10:30 Kaffe 

 



11:00   Rollen som Controller i förändringsledning 

-  Att stödja föreningsledning på ett proaktivt sätt 
- Att bedöma organisationens förmåga att verkställa olika 

förändringar 
- Att har koll på förändringströtthet  
- Att bättre planera så att förändringar inte krockar med 

varandra och därmed misslyckas 

12:00.  Lunch 

13:00   Ett tätare samarbete med lokal HR – så går du tillväga! 

- Tydlighet är allt, hur ser ett samarbete ut (mellan strategerna 
och lokal HR) som skapar mervärde för chefer och medarbetare 

- Att utveckla nya HR-processer och program hur ska det gå 
tillväga för att alla ska bli nöjda? 

- Att skapa forum för konstruktiv kritik som tas positivt emot 
- Värdekedjor som säkerställer hög kvalitet i både utveckling och 

leverans 
- Exempel – Att implementera värderingar i ett företag för att 

skapa en tydlig kultur 

14:00   Gruppdiskussioner och gallerivandring 

Deltagare diskuterar i mindre grupper sina utmaningar och 
önskemål för HR strategernas framtida roll.  Varje grupp 
dokumenterar sina tankar och idéer i en mind map som alla andra 
deltagare får ta del av under en gallerivandring 
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14:45   Kaffe 

15:15   HR strategernas roll som verksamhetsutvecklare 

- Att skapa en tydlig process för att analysera chefernas behov av 
utveckling inom verksamhetsprocesserna 

- Varför detta är en viktig HR fråga som oftast glöms bort 
- Program med fokus på chefernas förmåga att framgångsrikt nå 

sina mål och inte bara leda sina medarbetare 
- Varför och hur HR kan addera värde i dessa viktiga frågor? 

16:00   Gruppdiskussioner och gallerivandring 

Deltagare diskuterar i mindre grupper sina utmaningar inför att 
bättre stödja företagets verksamhetsprocesser.  Varje grupp 
dokumenterar sina tankar och idéer i en mind map som alla andra 
deltagare får ta del av under en gallerivandring 

16:45 Sammanfattning och reflektioner 

17:00 Dagen avslutas med mingel 

18:30  Mingel avslutas 

Du kan avboka dig fram till en månad innan seminariet går av 
stapeln.  Fram till en vecka innan live version har du möjlighet att 
byta till online versionen, om du mot förmodan inte vill eller får 
åka till Stockholm. 

 



Snabbare utveckling (från idé till leverans) för en roligare 
och kraftfullare HR-funktion 

HR-funktionens medarbetare bör vara delaktiga i att utveckla hur 
HR-funktionen ska leverera sina tjänster och stöd, men det krävs 
att detta viktiga arbete måste drivas under ordnade förhållanden – 
detta ansvar bör ligga i HR-strategernas arbetsuppgifter och 
prioriteras högre än annat förbättringsarbete. 

HR-funktionen kan öka takten i förbättringsarbete, skapa 
delaktighet bland samtliga HR-medarbetare utan att HR Chefen 
och HR-ledningsgruppen tappar kontroll över arbetet. En 
verksamhetsnära HR-funktion är inom räckhåll för de flesta om de 
välja att prioritera denna fråga över andra förbättringsområden.  
Det arbetet bör ligga på Strategerna som ser en arbetsgivare men 
kan också vara lyhörda för olika delar av verksamhetens unika 
behov. 

Du väljer själv online, live i Stockholm eller 
företagsanpassad 

Ett seminarium utvecklat för HR-Chefer och HR-Strateger som vill 
förbättra HR-funktionens förmåga att agera verksamhetsnära. 

Seminariet körs live i Stockholm i september med utrymme för bra 
”social distancing” och följer FHMs rekommendationer vid tiden 
seminariet äger rum.  Du kan välja att delta online istället i 
oktober.   

Seminariet kan också anpassas till din organisation och köras mer 
som en företagsanpassad workshop.  



Datum och praktiskt information 

torsdag den 30 september 2021 Stockholm 
tisdag den 5 oktober 2021 - Online 

Priset för denna dag är 7.980:- exkl. moms.  

Frukost, lunch, dokumentation och mingel ingår i avgiften.  

Anmäl dig innan den 24 juni 2021 så erhåller du 20% rabatt. Är ni 
fler som ska delta får ni 15% rabatt på samtliga deltagare. Klicka 
här för att anmäla dig! 

Du kan avboka dig fram till en månad innan seminariet går av 
stapeln.  Fram till en vecka innan live version har du möjlighet att 
byta till online versionen, om du mot förmodan inte vill eller får 
åka till Stockholm. 
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