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HR er et moderne begrep som ikke 
alle er kjent med. Tradisjonelt har 
det alltid vært behov for styring og 
administrasjon av ressurser for å støtte 
en organisasjons drift, og lenge har 
begrepene personaladministrasjon 
og personalrådgiver vært kjent 
begrepsterminologi. Personalavdelinger 
har tradisjonelt sett hatt oppgaver 
knyttet til personaladministrative 
driftsoppgaver som for eksempel 
lønnskjøring og administrasjon 
av ansattes ferie og fravær. 
Personalavdelingen har i liten grad hatt 
fokus på endring, utvikling og strategi. 
Kanskje er det ord som strategi og 
endring som skiller personal fra HR?
 Human Resources oversettes 
direkte fra engelsk til norsk som 
menneskelige ressurser. HR er en 
praksis, en teori, et verktøy og en 

formell funksjon i en organisasjon. I et 
slikt perspektiv er HR noe som berører 
alle som jobber i et arbeidsmiljø og HR 
er da også en sosial konstruksjon. Det 
handler om en gruppe som bygger opp 
sin virkelighetsforståelse i fellesskap. 
Når vi refererer til de som jobber med 
HR som sitt fagfelt i en organisasjon 
snakker vi om Human Resource 
Management.
 Human Resource Management 
(HRM) kan defineres som et 
mønster av planlagte HR-aktiviteter 
iverksatt for å fremme utnyttelse av 
menneskelige ressurser, som skal gjøre 
en organisasjon i stand til å nå sine 
mål. En annen definisjon av HRM 
er at det er et designet system som 
en organisasjon bruker for å oppnå 
konkurransedyktige fordeler gjennom 
mennesker (Wilkinson et al. 2010).

 Begge definisjoner tar 
utgangspunkt i at HRM skaper verdifulle 
ressurser i organisasjoner, som gjør 
det mulig å skape konkurransedyktige 
fordeler gjennom mennesker.
Mange virksomheter har de siste 
20 årene hatt et økende fokus 
på HRM og dette skyldes delvis 
økonomiske, teknologiske og sosiale 
realiteter som influerer virksomheters 
resultatoppnåelse. I en global 
økonomi er en rekke faktorer som 
arbeidskraft, regionale næringsavtaler, 
arbeidsstandarder og kulturelle 
ulikheter et utgangspunkt for det som 
kan skape en bærekraftig strategisk 
gruppedannelse og innovasjon 
(Wilkinson et al. 2010).
 Fra et strategisk ståsted har 
en observert at tradisjonelle kilder 
til resultatoppnåelse, som tilgang til 
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ressurser” (2009), definerer Bård Kuvaas HR som: «alle aktiviteter som omhandler planlegging, anskaffelse, utvikling 
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jobbe for å sette virksomheten i stand til å nå sine overordnede mål.
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kapital, marked og patentbeskyttet 
teknologi er kraftig redusert og at 
overlevelse i dagens marked handler om 
evnen til å fornye, tilrettelegge/tilpasse 
og overføre læring globalt. Alt dette 
er indikatorer som ligger i mennesker 
og i forvaltningen av menneskelige 
ressurser (HRM) (Wilkinson et al. 
2010).
 Til tross for stor aksept og 
økende fokus på verdien av HRM 
er mange organisasjoners mantra: 
”menneskene - vår viktigste formue” 
mer et retorisk utspill enn en realitet 
(Wilkinson et al. 2010). Historisk sett 
har ikke organisasjoner hevet sin kapital 
som følge av en HR-avdeling og det er 
heller ikke gitt at det er slik overalt i dag. 
HR-funksjonen er fremdeles en av de 
minst innflytelsesrike funksjonene i de 
fleste organisasjoner og konkurrerende 
strategier har ikke vært basert på 
kompetanse, muligheter og de ansattes 
atferd (Wilkinson et al. 2010).
 Den skremmende realiteten 
er fremdeles at arbeidskraft blir sett på 
som en utgift som bør minimaliseres, 
spesielt i ”tøffe tider”. En av 
hovedutfordringene til alle som jobber 
med HRM er derfor å skape aksept 
og behov for sine tjenester og det kan 
gjøres ved å forklare effekten/gevinsten 
av koblingen mellom oppgaver og 
mennesker.
 For å lykkes med dette må 
HRs effekt og budskap være tydelig. 
HR-avdelingen må synliggjøre sin 
målsetning om å løse menneskeproblem 
og hvordan de kan bidra til å skape 
en organisasjonsverden som er mer 
produktiv, forutsigbar og håndterbar. 
Denne forståelsen for HRM og 
utfordringer knyttet til HRM er relevant 
bakgrunnskunnskap for å kunne 
forstå meningen og utfordringer som 
markerer skillet mellom en tradisjonell 
personalavdeling og en HR-avdeling 
som jobber med både tradisjonelle 
personaladministrative oppgaver, men 
også med Strategisk Human Resource 
Management (SHRM).
 En tydelig definisjon av 
SHRM er vanskelig å gi. SHRM er 
ikke en definert ”ting”, det kan være 
sammensatte fenomen og det kan bestå 
av veldig ulike fenomen som modeller, 

teorier og kritikker. Videre er SHRM 
noe som forandres over tid, det er et 
”moving target” (Salaman, Storey & 
Billsberry, 2005).
 Til tross for det dynamiske 
utgangspunktet til SHRM forsøker 
Salaman et al. (2005) å beskrive formålet 
med SHRM som en karakteristisk 
tilnærming til personalledelse med 
mål om å oppnå konkurransedyktige 
fordeler gjennom strategisk anvendelse 
av høyt engasjert og kvalifisert 
arbeidskraft ved å bruke kulturelle, 
strukturelle og personalrelaterte 
teknikker.
 Et utgangspunkt for SHRM 
kan være arbeid som er relatert 
til identifisering og forståelse for 
trekkene ved en organisasjon som er 
utgangspunktet for en organisasjons 
resultatoppnåelse (Salaman et al. 
2005).  I et slikt perspektiv må HR-
avdelingen forsøke å identifisere mulige 
sammenhenger mellom organisasjonens 
evne og organisasjonens ansatte med 
tanke på de ansattes atferd, holdninger, 
prestasjoner og kvalifikasjoner. God 
kompetanse og forretningsforståelse 
for virksomhetens overordnede mål og 
strategier er en forutsetning for å kunne 
avklare hvilke faktorer som påvirker ulike 
nivåer av prestasjoner i en organisasjon. 
HR-avdelingen henter informasjon 
og analyser fra utviklingssamtaler, 
jobbintervju og referansesjekker, 
m e d a r b e i d e r u n d e r s ø k e l s e r , 
personalsaker og tilbakemeldinger 
fra ansatte og tillitsvalgte for å ta 

forretningskritiske beslutninger knyttet 
til organisasjonens behov for endring, 
rekruttering, utvikling eller avvikling. 
Turnover, sykefraværsstatistikk, 
personalpolitikk og virksomhetens 
overordnede mål skaper grunnlaget 
for HR-avdelingens fokus. Oversikt 
over virksomhetens eksisterende 
kompetanse sammen med analyser 
av virksomhetens utfordringer legger 
grunnlaget for hvordan HR-avdelingen 
må jobbe.
 Nå har vi sett hvordan en 
moderne HR-avdeling skal ivareta både 
de strategiske og personaladministrative 
oppgavene som setter en virksomhet 
i stand til å nå sine overordnede mål. 
I større konsern med mange ansatte 
kan det være hensiktsmessig at de 
som jobber i HR-avdelingen fordeler 
ansvar og spisskompetanser, slik at 
de best mulig kan yte god og effektiv 
støtte innen bredden av HR-relaterte 
oppgaver.
 I 1997 peker den amerikanske 
professoren David Ulrich  på at det 
kan være hensiktsmessig å dele en HR-
avdeling inn i fire ulike spisskompetanser 
(som sitert i www.studymode.com, 
2012). Ulike kompetansekrav ligger til 
grunn for de ulike rollene, og det er 
mulig å kombinere flere roller. Ofte 
kombineres rollen administrativ ekspert 
med rollen medarbeiderspesialist, og 
rollen som endringsagent kan fint la seg 
kombinere med rollen som strategisk 
partner.
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1. Administrativ ekspert:
Den administrative eksperten er 
utøver av transaksjonstunge HR-
prosesser. Den administrative 
ekspertens oppgaver er lik tradisjonelle 
personalforvaltningsoppgaver knyttet 
mot lønnskjøring, håndtering av 
ferie og permisjon. Grunnlaget for 
effektive og profesjonelle prosesser 
har i mange virksomheter et stort 
forbedringspotensial og ved å 
rendyrke denne rollen forbedres og 
kvalitetssikres støttesystemet. Dette 
er ofte rutinepregede oppgaver som 
reguleres av vedtatt personalpolitikk, 
særavtaler og arbeidsmiljølov.

2. Medarbeiderspesialist:
Medarbeiderspesialisten viser til 
HR-konsulenten som en aktiv lytter 
til de ansattes behov og innspill, 
og som et bindeledd mellom de 
ansatte og ledelsen.  Å være en 
medarbeiderspesialist handler også 
om å ha en relasjon til fagforeninger, 
og om å sikre de ansattes bidrag til 
måloppnåelse. Medarbeiderspesialister 
bistår de ansatte med veiledning 
innenfor sykefraværsoppfølging, IA-
rettigheter, permisjonsrettigheter, 
pensjon og forsikring.

3. Endringsagent:
Viser til en HR- rolle som opptrer 
som en sentral støtte for ledelsen 
og den øvrige virksomheten ved 
større organisasjonsendringer og 
som en aktiv utøver i implementering 

av endring. I REINERTSEN 
AS jobber endringsagenten med 
endringsprosesser, gjennomføring av 
medarbeiderundersøkelser, utvikling 
av HR-prosesser og støttesystemer, 
og med medarbeiderutvikling og med 
lederutvikling.

4. Strategisk partner:
Viser til en HR-rolle som er en 
aktiv bidragsyter, premissgiver 
og sparringspartner innenfor 
forretningsplanlegging og 
verdiskapning. Den strategiske 
partneren følger ledergruppen 
for sin avdeling og er med på å 
utvikle divisjonens strategier og 
handlingsplaner.

Ingen av disse fire ulike rollene kan 
rangeres som viktigere enn andre, og 
summen av god og kvalitativ støtte 
i alle disse fire rollene er grunnlaget 
for organisasjonens kapital og 
resultatoppnåelse. Hvis nivået og 
kvaliteten uteblir i en av disse fire rollene 
får det dramatiske konsekvenser. I 
rollen som medarbeiderspesialist er det 
viktig å være en god og tilgjengelig lytter 
og rådgiver som bistår med nødvendig 
informasjon til medarbeidernes 
ulike behov i ulike livsfaser. Rollen 
som administrativ ekspert sikrer at 
lønn og permisjoner kjøres til rett 
tid og i henhold til personalpolitiske 
retningslinjer.
 REINERTSEN er en 
IA-virksomhet og har en egen 

medarbeiderspesialist (utdannet 
helsesøster) i HR-avdelingen som følger 
opp alle prosesser knyttet til ivaretagelse 
og tilrettelegging for konsernets 
sykmeldte. God oppfølging, god dialog 
og god kjennskap til muligheter for 
tilrettelegging er viktige forutsetninger 
i rollen som medarbeiderspesialist i 
REINERTSEN.
 Som strategisk partner og 
endringsagent er det viktig å forstå 
virksomhetens overordnede mål 
og hva som skaper premisser og 
forutsetninger for å nå overordnede 
mål. For å være faglig kompetent i 
denne rollen er det en fordel med 
organisasjonsforståelse og utdanning 
innen organisasjonspsykologi 
eller organisasjon og ledelse. I 
REINERTSEN har hver divisjon sin 
strategiske HR-partner og denne HR-
partneren sitter i ledergruppen for sin 
divisjon. Den strategiske HR-partneren 
må se hvilke nødvendig prosesser innen 
HRM som må iverksettes. Er det behov 
for å utvikle en ny praksis står en ofte i 
en situasjon som ikke kan kontrolleres 
og styres i detalj. Endringsagenter må 
ha forståelse, sensitivitet og refleksjon 
for hvilke faktorer som kan slå inn 
og påvirke prosesser. For å fylle 
medarbeiderne som skal utvikles med 
ny kompetanse og nye holdninger, som 
kan skape en endringspositiv kultur, 
må endringsagenten sikre at en åpner 
«korken for påfylling». Det kan gjøres 
ved å kommunisere behovet for endring 
eksplisitt. En forkledd bottum-up er 
verre enn en tung top-down. Ærlighet 
rundt reelle påvirkningsmuligheter 
er en fordel for å skape positivitet 
og god kultur i en endringsprosess. 
En kan ikke tvinge frem en positiv 
kultur og en kan heller ikke vedta at 
en organisasjon skal ha en god kultur. 
Men endringsagenter kan ta noen 
strategiske valg for å forsøke å fremme 
en god kultur som kjennetegnes 
av kompetente medarbeidere med 
serviceinnstilling og eierskap til sine 
forpliktelser. Mange teorier peker på at 
behovet for å medvirke i en slik prosess 
er helt sentralt for prosessens utfall og 
dette skal endringsagenten sikre.
 Læring og påvirkning 
er viktig og kan ikke skilles ad. 
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Påvirkning fremmer eierskap til alle 
utviklingsprosesser og motivasjon til 
å nå de målene som ligger til grunn 
for utviklingen av ny praksis. En 
udemokratisk endringsprosess setter 
begrensninger for medvirkning, 
kreativitet og engasjement i prosessen 
blant medarbeiderne og kan hindre 
positive holdninger. I verste fall er en 
udemokratisk prosess fremmedgjørende 
og en årsak til at organisasjonen mister 
dyktige medarbeidere. En prosess som 
i større grad er sensitiv for påvirkning 
får organisatorisk mer ut av ressursene, 
i tillegg til at det kanskje ikke er med 
på å undergrave det målet en forsøker 
å oppnå. En overstyrt prosess påvirker 
holdningene og motivasjonen til de 
som skal endres og det skaper en kultur 
som ikke er særlig endringspositiv. 
Medvirkning er derfor viktig både 
i et økonomisk, demokratisk og 
humanistisk perspektiv.
 En kan lage mange gode planer, 
men det er ikke alle planer som blir 
realisert. Dette har en rekke praktiske 
implikasjoner for hva en bør tenke på 
når en jobber som endringsagent. Det 
kan være en fordel å tilpasse virkemidler 
etter situasjoner en går inn i.
 Medvirkning i 
endringsprosesser er sentralt, og er 
ikke noe som kan “velges bort”. Ingen 
endring kan styres fullt og helt, samtidig 
er det heller ikke slik at alt er tilfeldig.
 For å jobbe med utvikling 
og endring kan HR-avdelingen sørge 
for at nødvendige prosesser går 
kontinuerlig. I REINERTSEN ser vi 
viktigheten av å jobbe kontinuerlig 
med både medarbeiderutvikling og 
lederutvikling. I REINERTSEN 
sørger HR-avdelingen for at nyansatte 
samles til introduksjonsdag. Videre 
er det HR-avdelingens ansvar å 
utarbeide retningslinjer og prosedyrer 
som sørger for at alle nyansatte får 
nødvendig opplæring, fadder og 
oppfølgingssamtaler etter 1, 3 og 5 
måneder etter tiltredelse. HR-avdelingen 
utvikler også utviklingssamtaler som 
gjennomføres årlig mellom leder og 
medarbeider. Alle rutiner og prosesser 
knyttet til rekruttering eies også av HR-
avdelingen i REINERTSEN. HR har 
tilsettingsmyndigheten og fastsetter 

lønn, men alle prosesser kjøres i tett 
samarbeid med faglig leder i avdelingen 
som skal rekruttere.
 Den strategiske partneren 
jobber også med utarbeidelse av 
medarbeiderundersøkelser som 
kjøres hvert andre år. Hva ønsker 
vi å finne ut av ved å kjøre en 
medarbeiderundersøkelse? Hvilken 
forretningskritisk informasjon ønsker vi 
å avdekke? Hva påvirker medarbeidernes 
motivasjon? Hvordan skal HR-
avdelingen følge opp resultatene fra en 
medarbeiderundersøkelse og hvordan 
skal HR-avdelingen sørge for at ulike 
grupper følger opp resultatene i sin 
gruppe?  I REINERTSEN jobber vi 
tett med oppfølging av resultatene. 
Alle grupper utvikler sine lokale 
tiltaksplaner i sine grupper basert på 
sine utviklingsbehov.
 REINERTSEN er en 
ingeniørvirksomhet og Norge mangler 
ingeniører for å ta unna oppdrag som 
allerede ligger i «pipelinen». Dette betyr 
at HR-avdelingen må være like opptatt 
av å beholde god kompetanse som vi er 
av å rekruttere god kompetanse. Dette 
stiller krav til HR-avdelingens behov 
for å være proaktiv, lyttende og sensitiv 
for medarbeiderens behov. Alle ansatte 
som har jobbet ett år samles årlig til 
et dagsseminar med HR, hvor de gir 
tilbakemeldinger på hva som har fungert 
i henhold til forventningene og hva som 
kan utvikles til å bli enda bedre. Å lykkes 

med å tilpasse nye ressurser, enten det 
er juniorer eller seniorer, er svært viktig. 
Nyansatte kommer med forventinger 
og erfaringer som det er viktig å følge 
opp slik at medarbeiderne trives og blir 
i organisasjonen. Tilbakemeldinger fra 
samlingene «Fra nyansatt til erfaren i 
REINERTSEN» danner derfor et viktig 
grunnlag for endringsagents oppgaver 
knyttet til både medarbeiderutvikling 
og lederutvikling.
 En annen viktig forutsetning 
for å lykkes med å rekruttere, utvikle 
og beholde god kompetanse er gode 
ledere i organisasjonen. Skal vi ha gode 
ledere må vi ha fokus på at god ledelse 
er viktig for alle med personalansvar. I 
REINERTSEN har vi en modulbasert 
lederutvikling som består av ni moduler. 
Den modulbaserte lederutviklingen er 
utviklet av HR-avdelingen. De ni ulike 
modulene skal:

• definere hva REINERTSEN 
forventer av sine ledere
• utvikle bedre ledere gjennom 
å tilby faglig og personlig utvikling, 
og vise verktøy som kan brukes i 
lederrollen
• bygge nettverk mellom ledere 
på tvers av lokasjon og fag

Effekten av eksterne lederkurs er et 
omdiskutert tema i både presse og 
akademia. Effekten av å sende ledere på 
lederkurs er omstridt og forskning viser 
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at det er få eksterne kurs som skaper 
betydelig endring av praksis. Mye av 
dette forklares i hovedsak på grunn av 
mangel på lokal støtte og involvering fra 
bedriften. Ingunn Hybertsen Lysø ved 
NTNU disputerte i 2010 på effekten 
av (eksterne) lederprogrammer og 
oppsummerer sin avhandling med 
følgende:

The analysis shows that the program 
did not produce significant change of  
practice in the managers’ companies; 
managers explained this mainly 
being due to lack of  local support 
and involvement from the company 
for the real-life project. However, 
the managers perceived individual 
change from the program in terms of  
changed vocabulary and identity. The 
analysis point out that the participating 
managers learned from both the 
simulated session activities and the 
conduct of  a real-life company project, 
as well as practice-based learning 
possibilities. The most important 
source to managers’ learning was 
conversation with fellow participants 
in the management program. While 
general knowledge provided by the 
consultants was not transferred back 
to practice, it functioned as a common 
language to collectively reflect on 
practice. This indicates that when 
viewed as a community of  practitioners, 
the social, reflexive, and discursive 
processes in the program are important 
for the managers’ learning.

Den modulbaserte lederutviklingen 
i REINERTSEN er utviklet av HR i 
REINERTSEN med utgangspunkt 
i HR-avdelingens kjennskap til 
virksomhetens overordnede mål 
og virksomhetens styrker og 
svakheter. Lederutviklingen støttes av 
toppledelsen og alle ledere på alle nivå 
deltar på alle modulbaserte samlinger. 
Det sendes slik ingen signaler om 
at dette er en lederutvikling som 
kun er viktig for enkelte ledere. Vår 
modulbaserte lederutvikling er like 
viktig for alle ledere på alle nivå, og selv 
om modulene har ulike tema er de alltid 
nær virksomhetens kjerneutfordringer. 
REINERTSENs utfordringer, vårt 

Lucie Kathrine Sunde-Eidem 
jobber med organisasjonsutvikling og 
lederutvikling i REINERTSEN. Hun 
har studert organisasjonspsykologi 
ved NTNU og strategisk HR-ledelse 
og endringsledelse ved NTNU 
videre. REINERTSEN er en av de 
større aktørene i Norge innen sine 
markedsområder med over 2700 
medarbeidere og en omsetning 
på cirka 3,5 milliarder kroner. 
REINERTSEN tilbyr leveranser 
innen markedsområdene olje & gass, 
industri, bygg & anlegg og samferdsel. 
I dette innlegget vil Lucie Kathrine 
Sunde-Eidem gi oss et innblikk i hva en 
HR-avdeling i et større internasjonalt 
privateid konsern jobber med.

miljø og vår kultur, og våre strategier 
og overordnede mål ligger til grunn for 
innholdet i hver enkelt modul. Mange 
av modulene er utviklet slik at mye av 
læringen og utviklingen skjer gjennom 
casebaserte diskusjoner som tar 
utgangspunkt i kjente problemstillinger.
 I tillegg til lederutvikling er det 
viktig at HR-avdelingen også jobber 
aktivt med god medarbeiderutvikling. 
Utvikling skal skje daglig gjennom 
deltagelse i prosjekt med varierte 
arbeidsoppgaver på tvers av juniorer 
og seniorer, men utvikling skal også 
skje gjennom fortløpende og tydelige 
tilbakemeldinger.
 Siden REINERTSENs rolle 
er å være en aktiv bidragsyter i hele 
verdikjeden har HR-avdelingen utviklet 
et rotasjonsprogram for virksomhetens 
medarbeidere, hvor også eksterne kan 
søke opptak. Rotasjonsprogrammet 
heter «Lederakademiet» og har 
som formål å sette medarbeidere i 
bedre stand til å forstå helheten. Vår 
virksomhets evne til å forstå helheten 
er vårt unike konkurransefortrinn. 
Lederakademiet går over tre år og er 
en systematisk kompetanseutvikling 
som understøtter vårt mål om å utvikle 
handlekraftige, solide og kompetente 
medarbeidere og ledere som forstår 
helheten i verdikjeden.
 Å jobbe i en HR-avdeling kan 
være både krevende og komplekst, 
men det blir veldig sjeldent kjedelig og 
rutinepreget. I interaksjon med ulike 
medarbeidere med ulike behov på ulike 
nivå er det sammensatte forventinger 
og behov for støtte fra HRM. 
Enten du er administrativ ekspert, 
medarbeiderspesialist, endringsagent 
eller strategisk partner spiller du en 
viktig rolle i medarbeiderens evne 
til å føle forutsigbarhet, trygghet og 
utvikling. For å fylle en rolle innen 
HRM er det en fordel å være faglig 
kompetent innen sitt fagfelt, men for å 
lykkes må du også være sensitiv, tydelig, 
forutsigbar, respektfull, rettferdig, 
informativ, støttende, innovativ og 
rådgivende. Mange av ansvarsområdene 
til en HRM-medarbeider står beskrevet 
i en stillingsbeskrivelse, men dialogen, 
påvirkningsevnen og sensitiviteten 
skapes i interaksjonen med den enkelte 

ansatte og alltid i ulike settinger.
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