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I takt med att arbetslivet förändras står HR-avdelningen inför nya utmaningar. Nu mer än
någonsin behöver HR bli en ledande kraft i att driva utveckling och koppla HR:s strategi till
att uppnå verksamhetens affärsmål. Att enbart stötta organisationen är inte längre
tillräckligt. I rapporten sammanfattar vi utmaningar och möjligheter som HR står inför.

STUDIE

HR:s roll och utmaningar på
svenska arbetsplatser

8 av 10 ser ett stort behov av att utbilda och utveckla ledare för att hantera nya arbetssätt. 
Formen för lärande förändras och de företag som investerar proaktivt i sina medarbetares
kompetens och intar en strategisk roll för att driva lärande och utveckling kommer att
stärka sin konkurrenskraft.

Kompetensförsörjning är en avgörande faktor för svenska företags framgång. Enligt 
studien har kompetensförsörjning högsta prioritet hos HR i år. I rapporten kommer vi att 
utforska olika strategier som kan användas för att säkerställa en framgångsrik 
kompetensförsörjning på en konkurrensutsatt marknad. 

Vi har tagit pulsen på svenska arbetsplatser och över 1000 personer inom
HR-området har svarat på undersökningen.
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8 av 10

Studien visar att HR står inför en stor utmaning 2023. Det är att avsätta tid för utveckling
och proaktiva insatser och vara en dynamisk HR-organisation som kan anpassa sig till
snabba förändringar. En nyckel till framgång är att utmana och utvärdera befintliga
arbetssätt och våga testa nytt.



1033 HR
CHEF / LEDARE

FLER ÄN
200 ANSTÄLLDA 82%

Under perioden november 2022 - januari 2023 har en kvantitativ undersökning genomförts. 1033
personer inom HR i Sverige har svarat. 66% av de svarande har en ledande befattning och 82%
jobbar i företag med över 200 anställda. För att få en inblick i hur några av landets främsta
företag har hanterar sina utmaningar, har vi intervjuat personer som är verksamma inom HR och
Learning & Development i både privata företag och offentlig sektor.

Medverkande i rapporten är: Axfoodakademien, Wise Professionals, Telia, HusmanHagberg, 
DSV och VGR Akademin.  

66%

SvenskNationellUndersökning

2023
HR
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har högsta prioritet för HR 2023 

Balans mellan jobb och privatliv 18%

Företagskultur och värderingar 16%

Arbetsmiljö och kollegor 15%

Nyckelsiffror 2023

Viktigast för HR-personal

9 av 10 
företag har ett stort eller delvis behov av att
digitalisera lärande och kompetensutveckling
för att kunna vara en attraktiv arbetsgivare
och möta verksamhetens behov.

8 av 10 
har behov av att utbilda och utveckla ledare

för att hantera nya arbetssätt.

Attrahera och 
behålla personal

+100%
Det finns ett ökat behov av extern hjälp

för ledar- och organisationsutveckling i 

svenska företag

Främsta utmaningarna för HR 

Att ge chefer rätt organisatoriska förutsättningar 21%

Välmående medarbetare och team 18%

Hantering av det flexibla arbetslivet 18%

HR:s främsta utmaningar
inom arbetsmiljöområdet

2023
HR
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Tid till utveckling och att arbeta förebyggande 16%

Dynamisk HR-funktion 15%

Kompetensförsörjning 13%



Axfoodakademien: Från klassrum till 
medarbetarens vardag - Så skapar
Axfood en lärande kultur för alla
medarbetare

Rapport
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Prioritera rätt: Utmaningar för HR i en 
osäker arbetsmarknad

HR-utmaningar kräver systematiskt och 
mätbart kompetensbyggande

2023
HR

HusmanHagberg digitaliserar
kompetensutveckling och onboarding för 
en mer flexibel och tillgänglig arbetsmiljö

Intervju med Annika Devert, chef på Axfoodakademien

Intervju med Andreas Cederlund, VD på Wise Professionals

Intervju med Teemu Lilja, Group Learning Culture & Community Lead 

på Telia

Intervju med Christian Hjort, HR- och rekryteringschef på

HusmanHagberg

05
Hållbart arbetsmiljöarbete - global 
transportleverantör investerar i 
medarbetarnas trivsel och hälsa
Intervju med Carolin Wilhelm, Health and Safety Manager och 

Pernilla Sarup, HR-chef på DSV

06
Kompetensförsörjning och chefstillsättning
är avgörande utmaningar för Västra
Götalandsregionen
Intervju med Robert Green, HR-strateg Chefsutveckling

på VGR Akademin
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Axfoodakademien: Från klassrum till medarbetarens 
vardag - Så skapar Axfood en lärande kultur för alla 
medarbetare
Annika Devert, chef på Axfoodakademien, delar med sig av deras förändringsresa mot att bli
en lärande organisation. Vi pratar om utmaningarna att nå ut med lärande till alla medarbetare,
och hur de genom att ställa om från klassrum till medarbetarens vardag lyckats skapa en trygg
och utvecklande lärandemiljö. Vi får en inblick i vilka förändringar de genomfört och tar del av
tips till andra organisationer som vill utveckla sitt lärande.

Kapitel 1

Annika Devert berättar att ett av Axfoods strategiska mål är att vara en lärande organisation med

lärande i vardagen i fokus, och det gäller alla medarbetare oavsett om de arbetar i butik, lager eller

logistik. Axfood är en stor koncern inom dagligvaruhandeln med flera kända varumärken som t. ex.

Willys, Hemköp, Mathem och Middagsfrid. Axfoodakademien har funnits i 15 år och är koncernens

gemensamma team för lärande och utveckling. De arbetar nära verksamheterna för att stötta dem i att

nå sina mål och göra lärandet till en integrerad del av vardagen.

2023
HR

Vi har tagit fram ett manifest som beskriver vad vi

menar med en lärande kultur där våra varumärken

utvecklas, är attraktiva och långsiktigt lönsamma. Vi

är övertygade om att våra medarbetare kan och vill

utvecklas, och därför är det viktigt att de tar ansvar

för sin egen utveckling. Vi har en väl förankrad

filosofi kring ledarskapet där våra ledare visar vägen

genom att skapa förutsättningar att prioritera lärande

och uppmuntrar till utveckling. ”Vi har en bit kvar att

gå för att bli en fullständigt lärande organisation, men

vi är på rätt väg”, säger Annika Devert.

Annika Devert, chef på 

Axfoodakademien

”Vi har lyft lärandet till en 
strategisk nivå.”
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4%
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En stor utmaning har varit att nå ut med lärande till alla, särskilt eftersom 90% av Axfoods 17 000

anställda är "deskless workers" som inte arbetar vid en dator. För att möta den utmaningen har

Axfoodakademien genomfört en omfattande satsning på digitalt lärande genom att utveckla sin

metodik och sina tekniska plattformar.

När Axfoodakademien påbörjade sin förändringsresa med att konvertera alla utbildningar identifierade

de ett stort förbättringsbehov, de behövde förbättra sitt sätt att leda i digitala forum. ”Av erfarenhet vet

vi att det är viktigt att öva och träna för att skapa trygghet i nya sätt att arbeta”. Vi insåg att det fanns en

tydlig oro hos både interna och externa lärare för att mötet med deltagarna inte skulle hålla samma

kvalitet som tidigare. För att utmana oss själva och förbättra vår prestation började vi hålla utbildningar

för våra lärare och andra i bolagen. Vi övade tillsammans i gruppen och gav varandra feedback. Det var

en lärorik upplevelse som fick oss att växa och utvecklas tillsammans.

Hos oss pratar vi mer om distansutbildning än digitalt, för att inte förväxla lärresor med e-learning. Vi vet

att det är lärandet som sker i vardagen som är det absolut viktigaste för att skapa hållbara

beteendeförändringar. Axfoodakademien har valt lärplattformen Promote för att möjliggöra lärande och

utveckling på distans. För att lyckas krävs tid till att träna på nya arbetssätt och rätt digitala verktyg.

Hur har ni utvecklat lärandet i er organisation?

För oss handlar det om att göra lärande mer tillgängligt för alla våra medarbetare. Vi har lyft lärandet till

en strategisk nivå och involverat ledningsgrupper samt HR från våra olika bolag inom koncernen så att

de aktivt kan stötta i lärandet. Men också sett över vårt arbetssätt och designat våra utbildningar med

lärande i vardagen, att dela med sig av kunskaper och att chefer blir mer involverade.

”En stor utmaning har varit att nå ut med 
lärande till alla, särskilt eftersom 90% av 

Axfoods 17 000 anställda är "deskless 
workers" som inte arbetar vid en dator.”
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En stor fördel är att vi når många fler medarbetare än

tidigare, och skapar jämlika förutsättningar för alla

oavsett var dem arbetar. Lärande i vardagen skapar

både bättre balans i våra medarbetares vardag samt

förbättrar effekt och resultat. En annan fördel med

lärresor är att vi kan anpassa innehåll, längd, tid och

interaktion på olika sätt för att öka motivation och

inlärning samt kombinera en lärresa med fysiska träffar.

Annika Devert uppmanar andra organisationer att vara

öppna för att testa nytt och våga experimentera för att

hitta det som fungerar bäst för dem. Hon betonar också

att det är viktigt att involvera hela organisationen, från

medarbetare till högsta ledning, för att göra lärandet till

en prioritet och skapa en kultur av ständig utveckling.

Berätta gärna om utbildningsinitiativ ni konverterat från klassrum till distans

Vi har satsat mycket på utbildning inom vår dagliga drift och här ser vi också stor effekt när ni vi når

alla anställda på ett lättillgängligt sätt. Vi är väldigt stolta över våra driftsutbildningar inom exempelvis

varuflöde och butiksdrift som är pedagogiskt designade med lärande i vardagen.

Vårt ledarskapsprogram för aspirerande butikschefer är ett exempel på en engagerande lärresa som

sträcker sig över ett års tid. I programmet blandar vi uppgifter, information, reflektion, coachning med

fysiska träffar och uppföljning av närmaste chef. Det är ett mycket uppskattat initiativ och i det digitala

formatet har vi lyckats tredubbla antalet deltagare. Som organisation säkrar vi successionsplanering

framåt och investerar i kompetent personal, säger Annika Devert.

Med start i år bygger Axfoodakademien en ”lärbutik” med ett tema per år kopplat till bolagets

strategier, och i år är temat förändring. Med initiativet vill vi både inspirera och utbilda genom att fylla

lärbutiken med bl. a. poddar, filmer, artiklar och övningar. Med över 10 bolag inom koncernen kan

respektive bolag välja vad de vill att deras ledare ska ta del av.

Vad är dina främsta take aways från att digitalisera

lärandet? 
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Prioritera rätt: Utmaningar för HR i en osäker
arbetsmarknad
Arbetsmarknaden i dagens samhälle kan vara en utmaning för HR-avdelningar att navigera.
Oavsett om marknaden är stabil eller inte, är det svårt att hitta och attrahera kompetent
personal. Men vilka områden inom HR behöver prioriteras för att möta utmaningarna som
uppstår? Andreas Cederlund, VD på rekryteringsbyrån Wise Professionals anser att HR borde
ta en mer framträdande roll i att leda förändringar, räkna på konsekvenserna och linjera HR-
strategin med bolagets affärsplan för att driva kompetensförsörjningen på ett proaktivt och
professionellt sätt.

Kapitel 2

Wise Professionals har som affärsidé att bygga "talent pipelines" - specialiserade nätverk av kandidater
som är redo att ta nästa steg i karriären. Vår ambition är att leverera kritisk kompetens ”just in time”
säger Andreas Cederlund. Att proaktivt utveckla relationer med kandidater är avgörande för de flesta
verksamheter för att säkerställa sin kompetensförsörjning. Men hur fungerar detta koncept i praktiken?
För att skapa en effektiv talent pipeline behöver man dels prioritera vilka kompetenser som är
affärskritiska och därefter sätta en strategi för att proaktivt bygga relation med dessa kompetensmål-
grupper. I praktiken innebär det att ni har potentiella kandidater på väg in redan innan vakansen uppstår.
Att vara proaktiv med sin kompetensförsörjning kommer enligt Andreas Cederlund vara skillnaden för
verksamheter mellan att vara framgångsrik och väl rustad för framtiden eller att stagnera genom
kompetensbrist i en alltmer konkurrensutsatt arbetsmarknad.

” Först när HR tar platsen som drivare av 
affärsplan och verksamhetens 

prioriterade delar, kommer den riktiga 
transformationen att ske.”

Andreas Cederlund,  

VD på rekryteringsbyrån 

Wise Professionals 

Under omställning till lågkonjunktur möter de flesta
verksamheter utmaningar när det gäller att attrahera
och rekrytera kvalificerad personal. I en osäker
marknad tvekar fler till att byta jobb. Rörligheten på
arbetsmarknaden avtar. De verksamheter som
långsiktigt har upparbetat relationer med kvalificerade
kandidater får då väsentligt lättare att attrahera och
rekrytera i dessa tider. På samma sätt driver proaktiv
kompetensförsörjning verksamhetens tillväxt i tider då
konjunkturen är stark eller på uppgång. Då är istället
valmöjligheterna på arbetsmarknaden för kritisk
kompetens stora och det är utmanande för
arbetsgivare att nå ut, att komma igenom bruset av
andra som söker liknande kompetens.

2023
HR
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Artificiell intelligens och automation ger stora möjligheter att effektivisera arbetet med att attrahera och

rekrytera medarbetare. Rätt implementerat kan det också öka förutsättningarna att bedöma kandidater

objektivt. Trots detta är personlig kontakt avgörande för att attrahera kvalificerade kandidater på lång sikt.

Enligt Andreas Cederlund är det av yttersta vikt att tekniken används för att höja kvaliteten i

rekryteringsprocessen och skapa utrymme för personlig dialog, inte för att ersätta den. Wise har använt

automation och AI-teknik för att skala leveranser på ett effektivare sätt, men det är fortfarande helt kritiskt

att ha en personlig dialog med kandidaterna. Andreas Cederlund förutspår att attraktiva kandidater

kommer att bli än mer överösta med jobberbjudanden i takt med att fler verksamheter inför tekniken. Han

poängterar att verksamheter som kan sticka ut, vara personliga och skapa genuint intresse kommer att bli

vinnare i längden.

Det står klart att tekniken kan spela en betydande roll i rekryteringsprocessen, men det är av yttersta vikt

att arbetsgivare förstår att den personliga kontakten och dialogen är avgörande för att attrahera och

behålla kvalificerad personal på en konkurrensutsatt arbetsmarknad. Detta innebär att HR-avdelningar

behöver hitta en balans mellan teknologi och mänskliga interaktioner för att göra verksamheten

framgångsrik genom sin kompetensförsörjning.

Traditionell HR ses som support till verksamheten istället för drivare. För att utveckla HR:s roll i

verksamheten behöver HR strategin vara satt för att driva prioriterade delar i verksamhetens affärsplan.

Först när HR tar platsen som drivare av affärsplan och verksamhetens prioriterade delar kommer den

riktiga transformationen att ske. Ett exempel på det är att frigöra resurser/investeringar i att arbeta

proaktivt med sin kompetensförsörjning. Ett område som i de flesta verksamheter idag endast ses som en

kostnad man tar när vakanser är ett faktum. Det vill säga när det redan är för sent. Möjligheterna som finns

att koppla HR:s arbete till reellt affärsvärde och avkastning är generellt mycket stora i de flesta

verksamheter. Vi behöver vara bra på både affär och människa. De verksamheter som klarar den

transformationen kommer att stå som vinnare på en föränderlig arbetsmarknad.

Hur kan HR använda AI och automation för att effektivisera rekryteringsprocessen?

2023
HR

”Verksamheter som kan sticka ut, vara 

personliga och skapa genuint intresse 

kommer att bli vinnare i längden.”
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Attrahera och behålla personal 
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Digitalisering av HR-processer 
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HR

Studien visar: Prioriterade områden för HR under 2023

4%

I dagens konkurrensutsatta affärsklimat har HR-frågor blivit allt viktigare för svenska företag.

HR-avdelningen spelar en avgörande roll i att skapa en framgångsrik arbetsplats som driver utveckling,

lärande och välbefinnande. Att arbeta strategiskt med kompetensförsörjning och att se medarbetar-

upplevelsen som helhet, för att attrahera och behålla sin personal, får allt större betydelse.

Enligt studien är högsta prioritet för HR att attrahera och behålla personal. Det prioriteras högre än

ledarskap, som förra året var det område som toppade listan. I kombination med digitalisering av HR-

processer utgör dessa tre områden de mest prioriterade för 2023.

Prioriterade områden för HR
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HR-utmaningar kräver systematiskt och mätbart 
kompetensbyggande
Telia investerar mycket i lärande och utveckling med ambitionen att ligga i framkant när det
gäller att utmana och driva utvecklingen framåt, inte bara för Telia utan för Learning &
Development generellt. Teemu Lilja, Group Learning Culture & Community Lead på Telia,
arbetar för att skapa mätbart värde genom att attackera prioriterade möjligheter och
utmaningar med rätt verktyg, vid rätt tidpunkt, på rätt plats och till rätt person.

Kapitel 3

Teemu Lilja är inte förvånad över resultatet av studien, då han anser att de utmaningar som HR och L&D

står inför kvarstår, när vi inte angriper utmaningarna på nya sätt. ”Om vi ska lösa utmaningarna, behöver

vi lösa alla, eftersom de hänger ihop”, säger Teemu Lilja.

Teemu Lilja, 

Group Learning Culture & 

Community Lead på Telia

2023
HR

Utmaningen som klättrat från en femteplats till en tredjeplats på listan över HR:s främsta utmaningar

2023 är ”Kompetensförsörjning till organisationen”. Enligt Teemu Lilja kan det vara en konsekvens av att

organisationer ställer allt högre krav på sin personalutveckling och förväntar sig att deras Learning &

Development-avdelning säkerställer att medarbetarna har rätt kompetenser, både på kort och lång sikt.

Ett ökat fokus på L&D hänger ihop med en oviss och snabbföränderlig omvärld, hög personalomsättning,

kostsamma externa rekryteringsprocesser samt bristen på avgörande framtida kompetenser.

”Att bara administrera lärplattformar, 
tillhandahålla utbildningar eller

kursbibliotek och facilitera workshops 
på verksamhetens begäran, räcker inte

för att lösa dagens utmaningar.” 
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Men frågan är om L&D-avdelningarna själva har kompetensen att systematiskt och mätbart utveckla

kompetenser hos andra?

2023
HR

De nya förväntningarna på L&D är avgörande för organisationernas framgång, och det är viktigt att

de kan anpassa sig till dessa förändringar för att möta kommande utmaningar på arbetsmarknaden.

Teemu tror också att 2023 blir året då vi slutligen måste utmana och utvärdera våra egna

arbetssätt, processer, metodiker, tekniska eko-system med plattformar inom L&D, för att

kompetensförsörja och kompetensutveckla verksamheten på ett systematiskt och mätbart sätt.

Att bara administrera lärplattformar, tillhandahålla utbildningar eller kursbibliotek och facilitera

workshops på verksamhetens begäran, räcker inte för att lösa dagens utmaningar. För att förbättra

HR/L&D:s strategiska roll och snabbt möta verksamhetens behov, krävs en konsultativ dialog mellan

enheten och verksamheten. Teemu Lilja poängterar vikten av att bli en mästare på att definiera det

önskade läget och sen komma överens om hur man mäter framgång.

Det är också avgörande att analysera nuläget och målgruppens arbetsflöde för att förstå utmaningen,

kartlägga de kompetenser som krävs och identifiera hinder som står i vägen för målgruppen att kunna

utföra uppgiften. För att lösa utmaningarna behöver L&D bli skickliga på att designa och utveckla rätt

lösningar för rätt målgrupp, på rätt plats och i rätt tid. Det kräver snabba tester av hypoteser i piloter,

experiment, utvärdering och iterativ förbättring av lösningar tills rätt lösning hittas.

På Telia har vi därför gjort strategiska förändringar i vilka interna processer och metodiker (5Di, HPLJ

® och 5 moments of need) vi ska följa samt hur vi organiserar oss och vilket eko-system vi bygger upp

för att förstärka, förvalta och förädla vår lärkultur, våra interna processer och metodiker.

När verksamheten försörjs med kompetens på ett mätbart sätt och en verklig utmaning löses,

förbättras HR/L&D:s strategiska roll och funktionen kan snabbt möta verksamhetens behov. Då vet

man att L&D-avdelningarna besitter den rätta kompetensen, säger Teemu Lilja.
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Studien visar: Dynamisk HR-organisation krävs för att
möta dagens utmaningar

En dynamisk HR-organisation som kan anpassa sig till snabba förändringar i verksamheten är

avgörande för att möta dagens utmaningar. En nyckel till framgång är att ha tid för utveckling och

proaktiva insatser. För att göra detta möjligt är det nödvändigt att prioritera och skapa utrymme för HR-

organisationen att fokusera på utveckling och förebyggande åtgärder. Detta kräver både resurser och

en tydlig strategisk agenda som kan följas upp och anpassas efter behov.

Enligt studien är de tre största utmaningarna som HR står inför år 2023 att avsätta tid för utveckling, att

vara en HR-funktion som snabbt kan anpassa sig till verksamhetens behov och att säkerställa

kompetensförsörjningen till organisationen.

15%

13%

HR:s främsta utmaningar 2023
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Christian Hjort, HR- och rekryteringschef på HusmanHagberg berättar att det tidigare var väldigt vanligt

att medarbetare och chefer träffades på kursgård ett par dagar i kvartalet vid olika utbildningsinsatser.

I samband med pandemin, och faktiskt redan innan dess, började vi omarbeta våra utvecklingsprogram

med fokus på mindre doser, oftare, men i digitalt format. Det är fortfarande av största vikt att ses

fysiskt ibland men vi ser fördelar med att skapa digitala aktiviteter, som blir mer tillgängliga och

underlättar för våra medarbetare när det kommer till att få ihop livspusslet.

HusmanHagberg digitaliserar kompetensutveckling och 
onboarding för en mer flexibel och tillgänglig arbetsmiljö
I en alltmer digitaliserad värld har HR-avdelningen en central roll för att driva nya arbetssätt
där flexibilitet och agilitet får större utrymme. En organisation som har tagit sig an denna
utmaning är HusmanHagberg, en av landets ledande fastighetsmäklarkedja med över 100
kontor från Kiruna i norr till Skåne i söder. De har börjat använda hybrida och digitala
arbetsformer, vilket har utmanat den traditionellt mötesintensiva interna kulturen. Under de
senaste åren har HusmanHagberg reviderat sina utbildningsprogram och digitaliserat sin
onboardingprocess.

Kapitel 4

Christian Hjort, 

HR- och rekryteringschef på 

HusmanHagberg 

På vilket sätt arbetar ni digitalt när det kommer till kompetensutveckling och lärande? 

Christian berättar om företagets satsning på att skapa en schysst studio för live-sändningar med en

bra kamera och en back-drop för att kunna göra live-sändningar av hög kvalitet. Detta gör vi med såväl

företagarråd som för säljutbildningar och grundutbildningar. När vi inte väljer digitalt hela vägen för en

utbildningsinsats, är det åtminstone mixed learning med en variation av digitala intryck och fysiska

träffar. Med tanke på vår geografiska räckvidd, är det heller inte försvarbart vare sig ekonomiskt eller

klimatmässigt att alltid träffas fysiskt.

"Vi lanserade vårt nya
onboardingprogram i slutet av 2022 och 

har fått väldigt bra återkoppling från
organisationen att den är uppskattad

och skapar värde. "

2023
HR
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Ett av HusmanHagbergs nya digitala initiativ är deras onboardingprogram, där nya medarbetare

introduceras till företaget. Christian säger att det är en enorm attraktionskraft för att locka till sig nya

medarbetare, och det ger en professionell start där nyanställda får lära känna företaget på ett

strukturerat sätt och snabbare komma in i sin nya roll. Vi lanserade vårt nya onboardingprogram i slutet

av 2022 och har fått väldigt bra återkoppling från organisationen att den är uppskattad och skapar

värde.

4%

På vilket sätt arbetar ni digitalt när det kommer till kompetensutveckling och lärande? 

Jag tror absolut på att ta hjälp av externa partners så mycket det bara går. Mitt mål som HR-chef är att

vara nära avdelningarna, nära cheferna och medarbetarna. Där vi stöttar affären. När det kommer till

att ta hjälp av externa partners tycker jag absolut att man ska göra det. Såsom lön och pension. I andra

områden som onboarding och organisationsutveckling är det absolut värt att ta in externa partners

med spetskompetens, och det finns också ett värde av att samarbeta snarare än lägga det helt externt.

Vilka områden kommer ni att satsa på under 2023?

Rekrytera och behålla personal är vårt överlägsna nummer ett. Vi lever i en konstant verklighet av att

behöva säkra upp affären. Personalen är den viktigaste resursen och helt central i vår affär. Därför är

det också otroligt viktigt för oss att både ha en kultur och värderingar som attraherar och som våra

medarbetare tror på. Vi brinner för våra värderingar och tror på att bra människor också attraherar bra

människor. Men för att behålla personal över tid blir kompetensutveckling allt viktigare. Framåt ser vi

även att arbetstrygghet och lön kommer att bli ett viktigare medel vid val av arbetsgivare. Work-life-

balance är en självklarhet i dagens arbetsliv och något som förväntas, därav kommer vi fortsätta driva

utveckling av digitalisering och utvecklingsinitiativ.

2023
HR
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Arbetsmiljö 

Preboarding och onboarding 

Behovet av att ta in extern kompetens för att driva ledar- och organisationsutveckling har ökat

markant. Detta står i kontrast till förra årets undersökning då löner var det område som toppade listan.

Fler företag ser fördelarna med att ta hjälp av externa leverantörer för att hantera olika delar av

företagets processer och rutiner. Genom att kliva utanför företagets egen domän kan man uppnå

flexibilitet, lägre kostnader och en effektivare hantering. Pandemin har också gjort det nödvändigt för

många företag att tänka om och bli mer konkurrenskraftiga genom skalbarhet och snabb förändring i

leverans och kostnadsbild.

Att outsourca HR-områden som rekrytering och pension är fortfarande vanligt, däremot är arbetsmiljö

och onboarding de områden som företag är minst benägna att ta hjälp med. Detta kan delvis bero på

att arbetsmiljö och onboarding traditionellt inte varit områden som företag tidigare samarbetat kring.

Företag som överväger att ta in en extern partner bör ställa säkerhetskrav på sin leverantör och tydligt

tilldela ansvar för uppföljning, dokumentation och kontroll. Genom att välja rätt extern partner kan

företag skapa hållbara lösningar, upprätthålla tillväxt och produktivitet både i tillväxtfasen och vid

oförutsedda händelser eller vikande marknadsläge.

16%

Studien visar: Ökat behov av extern hjälp för ledar- och 

organisationsutveckling i svenska företag

2023

2022

21%

18%

15%

16%

13%

9%

2023
HR

Strategiska och operativa arbetsuppgifter som HR främst väljer
att ta hjälp av en extern partner 2023
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Hållbart arbetsmiljöarbete - global transportleverantör
investerar i medarbetarnas trivsel och hälsa
Företaget DSV har genom ett långsiktigt arbete kommit en bra bit på vägen mot att bli en
arbetsgivare som förknippas med trivsel, arbetsglädje och hållbara medarbetare. Företaget
verkar inom en bransch där tempot är högt, det är starkt fokus på resultat och ständiga
förändringar är en del av vardagen. HR har arbetat med att utveckla HR-processer för att
stödja medarbetare och chefer i att verka i en sund miljö, även organisationens kulturarbete
utvecklas ständigt, samt att olika typer av utbildningsinsatser genomförs för att höja
kompetensen, till exempel för chefer om hur de ska arbeta med systematiskt
arbetsmiljöarbete och andra ledarskapsutbildningar.

Kapitel 5

DSV är en är en global leverantör av transport- och logistiktjänster med 80 000 anställda inom

koncernen med huvudkontor i Danmark. I Sverige arbetar ca 1500 medarbetare inom tre olika divisioner

Road, Air & Sea och Solutions där ca 40% av medarbetarna är kollektiva medarbetare inom främst lager-

och terminalarbete samt ca 60% är tjänstemän med trafikplanerare som största yrkesgruppen.

Andreas Cederlund,  

VD på rekryteringsbyrån 

Wise Professionals 

Pernilla Sarup, HR-chef berättar att en stor anledning till att arbetsmiljöarbetet har varit så

framgångsrikt på DSV är att det går hand i hand med den strukturella samt kulturella transformationen

som företaget är inne i. Det är ett pågående ”kulturarbete” där vi jobbar på flera plan. Vi har precis fått

tillbaka en stor global medarbetarundersökning med det breda perspektivet på hälsa och arbetsmiljö

om hur vi har det på arbetet, som alla chefer och medarbetare arbetar strukturerat med för ökad dialog

och utveckling inom området. Alla chefer har som ansvar att ta fram åtgärdsplaner som kommer att

följas upp för att se att utveckling sker. Mycket har investerats i att hitta en modell som fungerar i

bolaget och det är nu vi, i respektive länder har ansvar för att ta dialogen och utvecklingen vidare med

våra medarbetare.

2023
HR

Carolin Wilhelm, Health and Safety Manager 

Pernilla Sarup, HR-chef

”Nu diskuteras arbetsmiljö mer
frekvent på både lokala

arbetsplatsmöten och hela
vägen högst upp i 
organisationen.”
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Synen på arbetsmiljö har under senare år förändrats inom bolaget och hamnat allt högre upp på

agendan. Nu diskuteras arbetsmiljö mer frekvent på både lokala arbetsplatsmöten och hela vägen

högst upp i organisationen. Pernilla ingår själv i ledningsgruppen och konstaterar att HR, hälsa- och

arbetsmiljöfrågorna tas på stort allvar vid ledningsgruppsmöten. Carolin Wilhelm, Health and Safety

Manager och Pernilla Sarup, HR-chef är båda verksamma i Sverige och har ett väl fungerande

samarbete. ”Det är en styrka att Pernilla och jag jobbar på två olika avdelningar. Pernilla från HR och jag

på Kvalitetsavdelningen. Det gör att vi kan utveckla från två håll och få en större slagkraftighet”, säger

Carolin. Och fortsätter;

4%

”Dessutom finns en tydlig koppling till vårt globala hållbarhetsarbete, som just nu också växlas upp med

strategiskt fokus från koncernledningen och styrelsen. Arbetet är KPI-styrt vilket gör att vi får en

tydligare uppföljning av våra insatser för att bli en god arbetsgivare, där medarbetare trivs, mår bra och

vill stanna.”

Ni säger att ni märker en beteendeförändring hos chefer på olika nivåer och olika delar av bolaget, 

kan ni utveckla detta?

Tidigare har arbetsmiljöfrågor ofta hamnat ganska långt ner på prioriteringslistan. Det har genomförts

enstaka arbetsmiljöutbildningar och framför allt på kollektivsidan med inriktning fysisk arbetsmiljö. Nu

är en grundläggande arbetsmiljöutbildning obligatoriskt för samtliga chefer med personalansvar både

på tjänstemans- och kollektivsidan och vi uppmuntrar cheferna som går utbildning att det är ett lärande

över tid där alla ska våga vara ”nybörjare”. Samtidigt stärker vi vårt ledningssystem med processer,

rutiner och verktyg utifrån de globala styrdokument och processer vi har. Vi anpassar dessa till svensk

lagstiftning och våra unika förutsättningar i Sverige och detta fungerar som stöd för våra chefer och

medarbetare.

2023
HR

”Tidigare har arbetsmiljöfrågor ofta

hamnat ganska långt ner på

prioriteringslistan.”
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”Vi ser det som ett lärande över tid och är tydliga med att målet inte är att cheferna ska kunna saker 

direkt, utan att de vill lära sig och få en ökad förståelse”, säger Pernilla. De ska även känna att de har

stöd i sitt arbete när de kommer tillbaka till sin vardag från utbildningar. Här märker både Pernilla och 

Carolin en skillnad i att cheferna är mer uppsökande än tidigare. Vi övar och jobbar med detta

tillsammans.  

Ett område vi satsar extra på från globalt håll sedan 2021 är ´Diversity and inclusion´. Det är ett

genomgående tema i alla årliga projekt numera och organisationen utmanar och uppmuntras att

utveckla för mer mångfald. I Sverige har vi startat upp ett program för kvinnor som vi kallar ´Future

female leaders´ där vi identifierar kvinnor med goda ledaregenskaper och stöttar dem till fortsatt

framgång inom organisationen. Programmet innefattar tre olika delar med kompetenshöjande insatser

från HR inom ledarskap och organisation och där VD för vårt Road bolag startar upp

utbildningstillfällena med kunskap om organisationen. Sedan har deltagarna varsin mentor i

ledningsgruppen som de träffar en gång i månaden kring specifika ämnen samt även att få möjlighet

att följa med mentorn i dess vardag. Sedan följer närmsta chef upp och går igenom specifika områden

inom chefens vardag. Redan nu har vi sett en ökning i antalet kvinnliga chefer inom önskvärda delar av

organisationen vilket är positivt.

2023
HR

Vad ser ni för utmaningar med arbetsmiljöarbetet? 

Tid, tid, tid. Att chefer och verksamheten prioriterar så att

det finns tid till att vara goda ledare och även kunna

bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Här har vi

fortsatt ett stort fokus på att ge cheferna rätt

organisatoriska förutsättningar. Det sker bland annat i att

förtydliga och säkerställa kunskaper, befogenheter och

resurser redan vid fördelning av arbetsmiljöuppgifter.

Det är inte bara en pappersprodukt utan ett gediget

arbete där man som fördelande chef ska förstå sitt

ansvar i att följa upp att det systematiska

arbetsmiljöarbetet utförs och har effekt hos den man

fördelar ut till, och att den som tar emot förstår

uppgifterna och känner att de har rätt förutsättningar.

Utöver det är det en utmaning att nå hela vägen ut i

organisationen med det goda arbete som bedrivs. Vi är

väldigt glada att bollen rullar allt snabbare och vi är

prestigelösa i detta. Det är ett arbete som tar tid, men vi

är övertygade om att fokus på utbildning, hälsa och

arbetsmiljö lönar sig för alla.
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2023
HR

HR:s roll i att främja en hälsosam arbetsmiljö och 
hantera förändringar i arbetslivet

HR har en viktig funktion i arbetslivet när det kommer till de anställdas välmående och den fysiska- och 

psykosociala arbetsmiljön. Arbetsmiljö är en definition med brett omfång och 2023 handlar det om att

ge chefer rätt organisatoriska förutsättningar och bidra till välmående medarbetare och team.

Vår arbetsmiljö förändras i takt med digitaliseringens framsteg och nya sätt att arbeta. Hantering av

det flexibla arbetslivet är fortsatt en utmaning framåt för HR. Att testa nytt, skruva och justera i sättet vi

samverkar och arbetar kräver uppföljning och kontinuerlig utvärdering, för att säkerställa att dagens

arbetssätt bidrar till att medarbetare presterar och mår bra på jobbet.

24%

15%

Kopplat till det flexibla arbetslivet (hybrid- och distans), 
vilket område ser du som mest kritiskt? 
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21%

2023
HR

Att hantera både förutspådda och plötsliga förändringar i samhället och i arbetslivet påverkar HR:s roll.

Lågkonjunktur, inflation och ovisshet om framtiden blir en utmaning att förhålla sig till när det kommer

till att hantera stress och oro hos medarbetare, och organisatoriska konsekvenser kopplat

till samhällsförändringar.

18%

17%

Vad ser du för utmaningar inom arbetsmiljöområdet 2023?
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Kompetensförsörjning är en utmaning för många organisationer, och VGR är inget undantag. "Vi

behöver ställa om snabbare eftersom många av våra verksamhetsområden skriker efter folk", säger

Robert Green. "Men när det gäller chefer så lyckas vi relativt bra, även om det ibland kan vara

geografiskt betingat. Det är till exempel lättare att tillsätta chefer i städer än på små orter" En viktig

faktor för att lyckas med kompetensförsörjning är att ha rätt antal chefer med ett visst antal

underställda. Enligt Robert har VGR traditionellt haft stora arbetsgrupper med upp till 100

direktunderställda per chef. Men det vill de ändra på.

Kompetensförsörjning och chefstillsättning är avgörande 
utmaningar för Västra Götalandsregionen
Robert Green, HR-strateg Chefsutveckling på VGR Akademin, ger oss en inblick i de stora
utmaningarna som Västra Götalandsregionen står inför när det gäller att utveckla och stärka
ledarskapet i regionen. Med närmare 57 000 anställda är VGR en av Sveriges största
organisationer. Robert Green arbetar med att driva lärande och skapa utbildningar till samtliga
2250 chefer inom VGR och berättar om de utmaningar som regionen står inför.

Kapitel 6

"Vi har ett uttalat normtal på mellan 10–35 underställda per chef", säger Robert. "Idag har 77% av

våra chefer en arbetsgrupp med max 35 medarbetare, vilket är en påtaglig förändring från tidigare

54%. Färre underställda ger positiva effekter i form av lägre sjukfrånvaro, högre trivsel och

minskad administration." Enligt Robert kan det på kort sikt innebära en ökad kostnad, men på

längre sikt är det en investering i medarbetarna som leder till ett mer tillgängligt ledarskap och

ökat fokus på verksamhetsutveckling. "Vi vet att närmaste chefen har en viktig roll och att

storleken på arbetsgruppen påverkar", säger Robert. "Genom att ha färre underställda per chef kan

vi ge dem mer tid och resurser att fokusera på att utveckla både sina medarbetare och

verksamheten som helhet. Det är en viktig del av vårt arbete med att skapa en positiv och

engagerande arbetsmiljö på VGR."

2023
HR
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Vi står inför en rad större förändringar och under de senaste åren har utbildning i förändringsledning

varit en stor satsning, och är en av våra regiongemensamma utbildningsinsatser. Våra chefer och 

ledningsgrupper står inför en rad större förändringar såsom omställning av hälso- och sjukvården

samt implementering av en ny omfattande vårdinformationsmiljö som kommer att omfatta de 49 

kommunerna i Västra Götaland. Målet är att skapa en modern IT-infrastruktur som gör det enklare

att samverka mellan vårdgivare, och kommer att innebära både förändringar och utmaningar för 

chefer och medarbetare.  

Robert Green, HR-strateg

Chefsutveckling på VGR Akademin,

”En spännande idé är att skapa ett
ledarskapsgym där chefer kan träna

ledarskap och bli ännu bättre på lärande med 
”just-in-time” utbildning.”  

Vi är duktiga på chefsutveckling och VGR Akademin har ett omfattande basutbud som även

kompletteras av utbildningsinsatser ute på de egna förvaltningarna. Vi erbjuder chefsutvecklings-

program som riktar sig till alla chefer och är anpassade till olika nivåer i rollen. Förberedande program

för aspirerande chefer, introduktionsutbildningar för nyblivna chefer, mentorsprogram och utbildningar

för första och andra linjens chefer. Att kunna vidareutvecklas som chef är viktigt för att kunna möta de

krav och förväntningar som finns i chefsrollen. Det är en del i att stärka vårt arbetsgivarvarumärke. Men

vi behöver bli bättre på att paketera och kommunicera vårt erbjudande så att våra medarbetare förstår

vad det finns för utvecklingsmöjligheter inom VGR.

Hur stöttar ni chefer till att vara bra ledare?

2023
HR
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Omställningen av vården, kopplat till digitaliseringsarbetet och kompetensförsörjningen är viktiga

områden framåt. Det akuta går alltid före det strategiska och vi har haft en extremt tuff period under

pandemin där vår personal fick kämpa väldigt mycket. Lärande i vardagen är en stor och viktig faktor.

Vi vet att senior kompetens och ledarskap är betydelsefullt och skapar trygghet. Hur överför vi deras

kompetens och erfarenhet till andra på bästa sätt? ”Vi har en dialog om detta och här behöver vi bli

bättre. Vi vill stöta stötta och hjälpa ledningsgrupper att lära av varandra för kunskapsöverföring och

bidra till större gemenskap för att undvika att chefer känner sig ensamma med sina utmaningar”, säger

Robert Green.

2023
HR

Utmaningar framåt?

En spännande idé som Robert Green berättar om är tanken på ett ledarskapsgym där chefer kan träna

och lära sig mer om ledarskap med "just-in-time" utbildning. Repetition och träning är viktigt för att

stärka cheferna i exempelvis de mer sällan förekommande arbetsuppgifter som lönesamtal,

upphandling eller större förändringar. Robert Green delar att han själv står inför en utmaning i att

upphandla nya leverantörer, något som endast sker vart fjärde år och som kräver mycket tid och

kunskap. ”Det sker var fjärde år och jag känner mig ringrostig.” Ett ledarskapsgym med "just-in-time"

utbildning skulle kunna hjälpa cheferna att fräscha upp sina kunskaper och känna sig starkare inför

kommande uppdrag. VGR står inför många utmaningar, men genom samverkan och fortsatt satsning

på personalens utbildning och utveckling, kan VGR möta framtida utmaningar.

Undersökningen visar att över 90% 
av HR ser ett behov av en ökad
satsning på digitalt lärande och 
kompetensutveckling

90%

Inductionint.se - sida 24



Behov av att utveckla lärande och 
kompetensutveckling i din organisation? 

Om Induction

Företaget bakom HR-rapporten är Induction. Vi är specialiserade på att hjälpa HR bli ännu bättre på

lärande och kompetensutveckling. Vi samarbetar med verksamheter både i Sverige och internationellt.

Att kontinuerligt kompetensutveckla medarbetare är en framgångsrik väg framåt och vår ambition är

att göra det digitala personligt och effektfullt. Vi designar digitala utbildningsprogram i lärplattformen

Promote utifrån metodiken High Performance Learning Journeys som bevisats ge mer hållbara

beteenden och förbättrade prestationer.

Urval av utbildningsinsatser

• Pre- och onboarding

• Ledarskapsprogram

• Chefsår 

• Säljutbildning

• Traineeprogram

• Implementering av nya system och arbetssätt

High Performance Learning Journeys 

Certified Professionals
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Presskontakt eller frågor gällande utbildningsinsatser, kontakta:

Janina Fransson, Marketing & Business Development 

jjanina@inductionint.com

www.inductionint.se

janina@inductionint.com

mailto:janina@inductionint.com


Se guiden SE GUIDEN HÄR

27 tips om framgångsrik onboarding

Introduktionen är startskottet för en framgångsrik medarbetarresa. Med en genomtänkt

preboarding kan ni ta tillvara på nyfikenheten och förväntan som finns hos era nyanställda, perioden

mellan signerat anställningskontrakt och första arbetsdagen. Med en strukturerad onboarding får

nya medarbetare samma kunskapsgrund och rätt förutsättningar, vilket skapar trygghet och lojalitet

och viktigast av allt, det får era medarbetare att känna sig varmt välkomna och uppskattade.

ONBOARDING GUIDE

“Jag kan varmt rekommendera guiden som
ger dig användbara och konkreta tips.”

+ 800 HR-avdelningar
i Sverige använder tipsen

i sin onboarding

Sandra.strindeborn

HR-chef, Wallenstam AB 
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https://inductionint.se/onboarding-guide/?utm_source=pdf&utm_id=pdf
https://inductionint.se/onboarding-guide/?utm_source=pdf&utm_id=pdf
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