
”HR:s största utmaning är 
många gånger HR själv”

Jason Hoffman, Global Vice President, 
Human Resources, Elekta

Hur långt har företagen kommit 
när det gäller att positionera HR 
som en naturlig del av affären?

”Generationsskiftet är en av 
HR:s största utmaningar”

Gunilla Sjöberg, Personalchef, Peab

”HR bidrar till 
utvecklingen av bolaget”

Bengt Lundgren, VD, Cygate

№ 3 februari 2010

”Jag ser HR som en partner 
till ledningen”
Birgit Gadde, Personalchef, Sigtuna kommun
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HR kopplat till affären
Det känns som att HR-Sverige länge har talat om att 
framgångsfaktorn för att höja HR:s status är att posi-
tionera HR som en naturlig del av affären. Hur långt har 
vi då kommit i denna process… Detta nummer har just 
temat ”HR kopplat till affären”, vilket också var grund-
stommen när vi startade HRM för drygt fyra år sedan.

Vår övertygelse är att transformationen från en traditionell ”Personal-
avdelning” till en ”HR-avdelning” består i att HR själva tar lead i denna 
förändring. Att förstå affären, såväl ur ett strategiskt som operativt 
perspektiv, är en förutsättning för att kunna vara en proaktiv partner 
till VD, ledning och övrig organisation. 

Med hänsyn till såväl globalisering som den snabba förändringstakt 
som företagen verkar i idag, är HR:s betydelse större än någonsin. 
Kompetensväxling, Successionsplanering, Talent Management, KPI-
processer, Ledningsutveckling, Employer Branding… Listan kan göras 
lång på alla HR:s områden, som är mycket starka konkurrensmedel 
inom kompetensmarknaden. 

Vi har också en helt annan målgrupp att ta hänsyn till idag – unga 
människor som har helt andra värderingar och mål med sina karriär-
er. Att stanna mer än två-tre år på ett företag är sällan något som en 
25-åring idag har i sin plan. Att arbeta för företag som representerar 
den gamla sortens ledarskap är inte heller något som attraherar unga 
människor. Därmed måste man – för att uppfattas som en attraktiv 
arbetsgivare – vara mycket mer lyhörd och förändringsbenägen. 

Att etablera HR som en naturlig del i bolagets företagsledningar är, 
enligt vårt sätt att se det, att skapa ytterligare en pusselbit i bolaget 
och dess affär.

Nästa Lunchklubb äger rum i mars. Även den går under temat HR vs 
Affären. Då får vi höra Thomas Ekvall, global HR-chef på Carlsberg, 
berätta om HR som ger effekt på sista raden.
 

Med önskan om en trevlig läsning!

Angela Rossi, VD, HRM Affärsutveckling

Angela Rossi - VD
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”Vi måste attrahera unga 
medarbetare”

Tiderna förändras. För Peabs del innebär det ett generations-
skifte. Men de nya medarbetarna har inte samma värderingar 
som de äldre. Den yngre generationen lever till exempel inte för 
jobbet – de jobbar för att leva. 

– Peab har ett generationsskifte på gång. Vi måste kunna attrahera nya 
yngre medarbetare, samtidigt som vi behåller den personal vi har, sä-
ger Gunilla Sjöberg, Personalchef på Peab. 
 Peab är ett renodlat bygg- och anläggningsföretag som verkar på 
den nordiska byggmarknaden. Med 15 000 anställda är det en stor ut-
maning för HR att skapa balans mellan centralstyrning samtidigt som 
den kreativa och skapande miljön bevaras, alltså själva entreprenörs-
andan.
 – Det är entreprenörsandan som har varit vår framgångsnyckel, 
säger Gunilla, som ser de anställda som en av Peabs viktigaste konkur-
rensfördelar.
 Hon ser också de anställda som goda ambassadörer för Peabs vär-
deringar, som kan sammanfattas med de fyra värdeorden: Jordnära, 
Utvecklande, Personliga och Pålitliga.
 – Det är viktigt att vi efterlever våra värderingar både på jobbet och 
på fritiden. Det är våra värderingar som leder till att rätt människor 
söker jobb hos oss. Stämmer inte våra värderingar söker de sig någon 
annanstans.
 För att få en tydlig bild av det interna arbetsklimatet har Peab ge-
nomfört medarbetarundersökningar under flera år. Tanken är att ett 

bra arbetsklimat leder till ett lönsammare företag. Sedan en tid till-
baka arbetar de aktivt med resultatet. 
 – Vi har satt upp mål för att utveckla och förbättra det som är min-
dre bra, vilket har gett ett bra resultat.    
 För att underlätta och effektivisera HR-arbetet satsar Peab på ett 
flexibelt HR-system. När det gäller strategiska HR-processer arbetar 
de mycket med att kompetensutveckla den egna personalen. Målet är 
att medarbetarna så småningom ska kunna ta större roller inom före-
taget. 
 Rekryteringen sker alltså i första hand internt, vilket också är före-
tagets policy. Men de har även tagit hjälp utifrån. Ibland behövs det en 
annan typ av kompetens än den som redan finns inom företaget. HRM 
har exempelvis anlitats vid en chefsrekrytering.
 – Det fungerade utmärkt, säger Gunilla. 
 Hon ser generationsskiftet inom Peab som en av de största utma-
ningarna för HR.
 – Dagens unga har en annan syn på arbetslivet, påpekar hon. De 
lever inte för jobbet – de jobbar för att leva. De har ett mer flyktigt 
beteende, jämfört med vad vi är vana vid. De vill att det ska vara kul 
att gå till jobbet. Samtidigt söker de ett innehåll och en mening. Som 
företag måste vi vara lyhörda om vi ska attrahera och få behålla dessa 
unga, duktiga medarbetare.
 En annan viktig utmaning för HR menar hon är HR själv. HR måste 
bli bättre på att kliva fram och visa vad HR kan bidra med. 
 – HR måste förstå affären!

 Minifakta

›Namn: Gunilla Sjöberg 

›Ålder: 53 år

›Befattning:  Personalchef, Peab 

›Bäst med mitt jobb: Det händer 
 mycket. Peab är i en omfattande 
 utvecklingsfas, som jag kan vara 
 med och påverka.

›Tips till andra företag som vill att HR 
 i hög grad ska bidra till affärsnyttan:
 Delta aktivt i möten som rör affären.   
 HR måste bli tydligare med vad de kan  
 bidra med. Presentera siffror – vad   
 kostar exempelvis en felrekrytering?
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”Det gäller att vara en bra och 
attraktiv arbetsplats”

För Cygate är medarbetarna A och O. Deras kompetens är helt 
avgörande för företagets framgångar. Bengt Lundgren, VD på 
Cygate, är övertygad om att kampen om IT-talangerna hårdnar 
för varje år som går.

– För oss är HR-funktionen oerhört viktig – den ska bidra till utveck-
lingen av bolaget. Det handlar exempelvis om att stärka den egna per-
sonalen och ta tillvara på kompetensen där ute, säger Bengt Lundgren 
på Cygate.
 Cygate är Nordens ledande systemintegratör inom data-, video- 
och telekommunikation. Genom en kombination av medarbetare med 
hög kompetens och marknadsledande produkter erbjuder Cygate hel-
hetslösningar inom IT-infrastruktur. Cygate ägs av TeliaSonera sedan 
2006.
 – Eftersom vi är spjutspetsen i en kunskapsinriktad bransch måste 
vi locka till oss, behålla och utveckla de bästa talangerna. För att lyckas 
med det krävs ett strukturerat HR-arbete. 
 En viktig del i HR:s arbete är därför att ta hand om nya medarbe-
tare och se till att de hamnar i olika fadderprogram.
 – En av våra konkurrensfördelar är att leverera den senaste tekno-
login på ett kvalitetssäkert sätt. Det innebär att det är självklart att vi 
anställer de bästa talangerna. Men många är unga i den här branschen 
och har inte så många års arbetslivserfarenhet. Därför är det viktigt 
att de hamnar i en bra miljö där de kan fortsätta att utvecklas. 
 Under de senare åren har Cygate fått en bättre struktur på HR-
frågorna. Tidigare var det mer ad hoc.

 – Ju större verksamhet, desto större utmaning för HR, menar 
Bengt. 
 Vartannat år genomför Cygate en medarbetarundersökning som 
hittills har varit ett kvitto på att HR satsar på rätt saker. Cygate kan 
exempelvis skryta med en låg sjukfrånvaro, vilket till viss del beror på 
att HR arbetar aktivt och engagerat med den personal som behöver 
rehabiliteringsinsatser. Personalomsättningen är också låg, vilket vitt-
nar om en stark företagskultur samt att Cygate är en konkurrenskraf-
tig och bra arbetsgivare.
  HRM har hjälpt Cygate med rekryteringar och workshops.
  – Det har varit mycket värdefullt. Det är oerhört viktigt att vi hit-
tar kompetenta medarbetare som kommer att trivas bra hos oss, säger 
Bengt. De som trivs gör ett bättre jobb och det är lönsamt för Cygate.
 Konkurrensen om medarbetare är hög. Bengt tror till exempel att 
den offentliga sektorn kommer att behöva rekrytera upp till 5 000 IT-
människor inom bara ett par år. 
 – Kampen om talangerna kommer inte att bli lättare. Det gäller att 
hela tiden sträva efter att vara en bra och attraktiv arbetsplats, fastslår 
han.
 Men han tror inte att det handlar om att erbjuda de högsta löner-
na.
 – Dessa individer är mer intresserade av utmaningar, den senaste 
typen av teknologi och att få arbeta med en viss typ av kunder.
 

 Minifakta

›Namn: Bengt Lundgren

›Ålder: 52 år

›Befattning:  VD, Cygate

›Bäst med mitt jobb: Det är otroligt kul  
   att få arbeta med en så snabbföränder- 
 lig och kreativ bransch som IT-bran-   
   schen. Det är nödvändigt att ha örat  
   mot rälsen, men inte så länge att   
   tåget kör över en…
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”Vi kommer att behöva anpassa oss”
Fatima Antonsson, Personalchef på Cygate, har arbetat såväl 
som chef i linjen och i ledning under flera år innan hon helt slog 
in på HR-spåret. Det har bidragit till att hon kan anpassa sitt 
uppdrag så att det går hand i hand med verksamhetens mål. 

– Det är viktigt att komma ihåg att HR:s uppgift inte är att vara per-
sonalens förlängda arm, utan det handlar om att guida fram till och 
underhålla den personalpolitik som är lönsam för företaget. 
 Fatima Antonsson lägger stor vikt vid att utveckla och förvalta Cy-
gates personalpolitik. Målet är att bidra till att Cygate fortsätter att 
vara en attraktiv arbetsgivare och ett lönsamt företag. Hon anser att 
det är en stor utmaning att leda människor mot ett gemensamt mål. 
 – Vi har alla vår bakgrund, kultur, karaktär, beteende och livssitua-
tioner som formar oss. Allt detta ska trattas ner till en gemensam ar-
betskultur.
 Cygate har en bra position på marknaden. Det har gjort det lätt för 
företaget att attrahera viktig kompetens. 
 – Men vi lutar oss inte tillbaka för det, påpekar Fatima. Vi fortsät-
ter att bevaka utveckling och villkor hos konkurrenter och inom bran-
schen, så att vi är attraktiva för såväl ny som befintlig personal. Det är 
också viktigt att vi fortsätter att vidareutveckla de kompetenser vi har 
idag.
 Hur ser Cygate på framtidens utmaningar för HR kopplat till affärs-
nyttan? 
  – Efter ett flertal förvärv strävar vi efter att ena nya och gamla 
enheter. En annan viktig utmaning är att hitta formen för en organisa-
tion som ska ta emot en ny generation, de så kallade Digital Natives. 

”HR medlar mellan affären och det 
humana”
Vad lockar framtidens medarbetare? Regionchef Mikael 
Ryberg på Cygate har ett bra stöd av HR när det gäller ett 
strategiskt personalarbete i kombination med betydelsefull 
omvärldsbevakning.

På bara några år har Cygate vuxit från 200 medarbetare till 400. De har 
förvärvat nya bolag och själva förvärvats av TeliaSonera.
 – Det har inneburit ett högre tryck på HR. Linjecheferna hade 
aldrig hunnit med, säger Mikael Ryberg, Regionchef på Cygate. 
 Förr var det generellt sett inte så många från HR som var med i 
ledningsgrupper. Då arbetade HR mer operativt, till skillnad mot nu 
när deras arbete är mer strategiskt. 
 – HR:s roll är lite att medla mellan affären och det humana. I slutän-
dan är det oerhört viktigt att vi har nöjda och duktiga medarbetare.  
 Mikael upplever att han har ett bra stöd från HR, som är bra på att 
bidra till en stark företagskultur, värna om medarbetarna och sköta 
värdefull omvärldsbevakning.
 – Idag händer saker väldigt fort och världen förändras i en mycket 
snabbare takt. Vi talar till exempel om så kallade Digital Natives som 
kommer att vara morgondagens medarbetare. Vilka krav ställer det 
på oss för att vi ska vara en attraktiv arbetsgivare? Den typen av HR-
frågor blir allt viktigare att ha fokus på. 
 Han påpekar att framtidens medarbetare exempelvis inte längtar 
efter en trygg anställning som slutar i en guldklocka.
 – De stannar i snitt 18 månader på en arbetsplats, säger Mikael. 
Hur hanterar vi det, när vi i dag fokuserar på treårsplaner? Det är en 
stor utmaning för oss som arbetsgivare.

 Minifakta

›Namn: Fatima Antonsson

›Ålder: 42 år

›Befattning:  Personalchef, Cygate 

 Minifakta

›Namn: Mikael Ryberg

›Ålder: 40 år

›Befattning:  Regionchef, Cygate 
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”Det ska finnas en dialog 
mellan HR och affären”

Sigtuna kommun strävar efter att utveckla chefernas ledarskap 
och har därför tagit fram ett så kallat kompetensträd som tyd-
liggör kommunens syn på ledarskap. Fokus ligger också på att 
skapa ett samband mellan HR, affären och personliga ledar-
egenskaper.  

– Kompetensträdet fokuserar på uppdraget och beskriver de person-
liga ledaregenskaper en chef behöver för att vara framgångsrik i sitt 
arbete, säger Birgit Gadde, Personalchef i Sigtuna kommun.
 Kommunens ledarskapsutveckling inleddes med att samtliga che-
fer fick genomföra en webbaserad kompetenskartläggning. Resultatet 
ledde till att cheferna erbjöds en ledarskapsutbildning, som HRM höll 
i. Målet var att stärka chefernas förmåga som ledare. 
 – Detta blev jättebra! Har fått många positiva kommentarer från 
cheferna. Dessutom visar vår medarbetarenkät att vi förbättrat värdet 
angående nöjdheten på innehållet i våra ledarskapsdagar. 
 För Birgit Gadde är det viktigt att det finns ett tydligt samband 
mellan HR och affären. Det sker genom kontinuerliga dialoger med 
den politiska ledningen och högre chefer. 
 – Vi har även HR-konsulter representerade i förvaltningarnas led-
ningsgrupper för att kunna föra ut och ha en dialog kring de arbetsgi-
varpolitiska frågorna i verksamheten. 
 Hon tycker att Sigtuna kommun har kommit långt när det gäller 
HR kopplat till affären. 

 – Som Personalchef har jag deltagit i arbetet med kommunens nya 
verksamhetsstyrning. Dessutom har jag möjlighet att påverka de stra-
tegiska HR-målen inom kommunen. Jag ser HR som en partner i sam-
band med utvecklingen av verksamheten. Vi kan exempelvis visa vilka 
vinster chefer kan uppnå genom att följa processer och riktlinjer.
 En av Birgits styrkor är att omsätta mål till verksamhet och leverera 
resultat.
 – Mitt motto är att ständigt jobba med förbättringar och se möjlig-
heter.
 Medarbetarnas prestation följs upp via individuella mål i medarbe-
tarsamtalet, som också innehåller en individuell utvecklingsplan för 
varje medarbetare. 
 – I år tar vi även fram webbaserade processer vid rehabilitering och 
arbetet med arbetsmiljöfrågor, säger Birgit. Det gör att vi kan förenkla 
arbetet för cheferna, förkorta handläggningstider och inte minst vara 
attraktiva som arbetsgivare.
 För att ytterligare underlätta för cheferna har kommunen även en 
webbaserad rekryteringsprocess. 
 – Den innebär att vi säkerställer att vi inte diskriminerar någon sö-
kande. Vi har även höjt kvalitén på våra annonser och sänkt kostnaden 
vid annonsering.
 Birgit tycker att HR har en viktig roll när det gäller utvecklingen av 
kommunen. Men hon tycker att HR kan bli ännu bättre på att mark-
nadsföra sin kompetens och visa på affärsnyttan.
 – HR gör mycket, men vi är inte så bra på att tala om varför vi 
behövs. Vi kan bli bättre på att delta på spelplanen och vara ute på 
arenan.

 Minifakta

›Namn: Birgit Gadde

›Ålder: 58 år

›Befattning:  Personalchef, 
 Sigtuna kommun

›Bäst med mitt jobb: Det är skoj, jag får  
 använda mina kunskaper och det finns  
 alltid nya utmaningar.

›Tips till andra företag som vill att HR 
 i hög grad ska bidra till affärsnyttan:
 Se till att det finns en dialog mellan HR  
 och affären. Utgå från ledarskapets 
 betydelse för framgång. Var ute på   
 arenan och anta utmaningar, backa   
 inte om du blir utvisad i två minuter. 
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”Min stolthet är direkt kopplad 
till våra resultat”

Elekta är ett världsledande företag med ett par hundra medar-
betare i Sverige och ett par tusen utomlands. Hur påverkar det 
HR att vara verksamt i ett internationellt bolag? 

Med ett par tusen medarbetare utomlands står Elektas HR-avdelning 
inför en del internationella utmaningar. Det finns exempelvis en kom-
plexitet mellan matrisorganisationen och de geografiska samt kultu-
rella skillnader som finns.
 – Ibland kan det vara svårt att hitta en balans mellan det som sker 
på koncernnivå och lokalt, säger Jason Hoffman, Global Vice Presi-
dent, Human Resources, Elekta.
 Elekta är världsledande inom kliniska lösningar för behandling av 
cancer och sjukdomar i hjärnan. De utvecklar sina lösningar och in-
formationssystem genom samarbete med kunder och partners inom 
forskning och produktutveckling.
 Företagets alla konkurrensfördelar har med människor att göra. 
HR:s jobb är därför att se till att Elekta, genom sina chefer, förvaltar 
och utvecklar dessa fördelar på ett optimalt sätt. 
 – Min stolthet som ansvarig för funktionen HR är direkt kopplad 
till verksamhetens bedömning av den nytta vi tillför och det affärsre-
sultat vi uppnår, säger Jason, som beskriver sig själv som en föränd-
ringsagent.
 – Jag är bra på att se, lyssna och agera. Framförallt är jag bra på 
att hjälpa andra att navigera genom olika typer av förändringar. Det 
handlar om att först förstå affären och aktuella utmaningar, för att 

sedan kunna skapa agendan. Hur påverkas affären? Ska vi växa eller 
krympa?
 Jasons strategi är att hålla sig nära koncernledningen och deras led-
ningsgrupper för att förstå hur humankapitalet kan påverkas av deras 
planerade beslut. Genom att positionera organisationen rätt kan den 
lättare hantera förändringar effektivt.
 – Det är viktigt att HR inte har sin egen agenda, påpekar han. 
 Elekta hanterar HR-processer, som lönehantering, förmåner och 
HR-system, till stor del internt. De är i färd med att implementera ett 
globalt HR-system.
 Strategiska processer sker också företrädesvis internt. Men i sam-
band med en rekrytering av en senior befattning på koncernnivå tog 
de hjälp av HRM.
 – Vi hade en bra dialog med HRM. Det var en snabb process som 
resulterade i en mycket hög kandidatkvalitet. 
 Enligt Jasons erfarenheter har HR inte alltid så hög status på vissa 
företag. 
 – En del företag ser HR som något katten har släpat in, säger han. 
Mycket inom HR är ”nice to have” och det är svårt att se värdet av det… 
Men vill HR bidra måste de se till affärsnyttan. Det gör att HR:s största 
utmaning många gånger är HR själv.
 Själv ser Jason ljust på framtidens möjligheter att koppla HR till 
affärsnyttan.
 – Det handlar om att förstå tillräckligt mycket av businessen för att 
bli accepterad och därmed inbjuden att bidra.

 Minifakta

›Namn: Jason Hoffman 

›Ålder: 42 år

›Befattning:  Global Vice President,   
 Human Resources, Elekta 

›Bäst med mitt jobb: Möjligheten att   
 förena mitt intresse för människor   
 med min passion för affärer.

›Tips till andra företag som vill att HR 
 i hög grad ska bidra till affärsnyttan
 Involvera HR i beslut som påverkar   
 humankapitalet INNAN beslutet 
 fattas.

 



HRM:s Lunchklubb har blivit en omtyckt tradition. Föredragshållare i 
november var Christer Ågren, vVD för Svenskt Näringsliv och tidigare 
koncernpersonaldirektör för Stora Enso. Christer Ågren är aktiv i att ut-
veckla arbetet med arbetsgivarfrågor, ett område som han upplever är 
av största vikt för företagsklimatet i Sverige. Han uttryckte framförallt 
sin oro kring kommande avtalsrörelse, då arbetsgivarparter och arbets-
tagarparter står väldigt långt ifrån varandra. Christer förväntar sig en 
ganska tuff avtalsrörelse 2010. 

lunchmeny
Preliminär agenda 

torsdagen den 25 mars

11:30
HRM Affärsutveckling hälsar alla välkomna.

11:35
”HR som ger effekt på sista raden.” 

Thomas Ekvall, global HR-chef på Carlsberg, 
delar med sig av sina erfarenheter i en öppen 

dialog. 

12.30–13:00 
Lättare lunch med frågestund.

”HR som ger effekt på sista raden” 
Vilka utmaningar står HR inför? Hur kan HR bidra till affärsnyttan? 
Vad krävs för att HR ska generera effekt på sista raden? 

Är du intresserad av en dialog kring lönsam HR? Nu har du chansen att möta 
Thomas Ekvall, global HR-chef på Carlsberg. Thomas har tidigare arbetat 23 
år i Försvarsmakten, bland annat som bataljonschef för 1 000 man. Thomas 
är övertygad om att när ledningen i ett bolag med en integrerad HR-organi-
sation fokuserar på sin personal som en av de viktigaste tillgångarna, generar 
det effekt på sista raden. Kom och ta del av Thomas erfarenheter. Givetvis är 
du välkommen att ta med dig en kollega. Som vanligt bjuder vi på lunch!

Gör en notering i almanackan
I förra veckan skickade vi ut inbjudan till Lunchklubben, som äger rum 
torsdagen den 25 mars klockan 11.30-13.00. Du har väl tackat ja? Först till 
kvarn… Hör av dig om du inte fått en inbjudan, så skickar vi en med posten.

Grevgatan 20, SE-114 53
Stockholm, Sweden

Tel: + 46 (0) 8 556 088 60
Fax: + 46 (0) 8 556 088 65

www.hrmaffarsutveckling.se


