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Den strategiske HR-avdelingenDen strategiske HR-avdelingen
Næringslivet preges av store og viktige tekno logiske 
endringer, og HR-avdelingen står i frontlinjen.  Fordi 
virksomhetens viktigste konkurransefortrinn er 
 kvaliteten på de ansatte, stilles større krav til HR- 
direktørs evne til å påvirke sentrale deler av forret-
ningsstrategien, og gi svar på hvordan virksomheten 
skal møte fremtidens krav og forventninger. Derfor 
må man ha sanntidsinnsikt om tilstanden i arbeids-
styrken, vite hva som må gjøres med struktur, kultur og 
prosesser, og levere stadige forbedringer på den mest 
kostnadseffektive måten. Denne kunnskapen er viktig 
for å sikre at det legges til rette for investeringer i ny 
kompetanse og teknologi. 

Stort potensiale i automatisering
En undersøkelse fra McKinsey viser at HR-avdelinger 
fortsatt bruker opptil 60 prosent av tiden sin på trans-
aksjonsbaserte og operasjonelle oppgaver. Tidsbruken 
synker i takt med hvor mange tjenester som er satt ut, 
men selv hos de med mest outsourcings-erfaring er 
det fortsett en høy andel oppgaver som burde vært 
automatisert. For å møte ledergruppens, og  ansattes, 
forventninger må HR-avdelingen være  ambisiøse 
i sin streben etter å identifisere virkemidler som 
 automatiser, og ta i bruk standardiserte prosesser som 
hever produktiviteten. Oppsiden fra  forbedringer 
i prosesser og teknologi er så stor at McKinsey 
 Global Institute mener at bedrifter i snitt kan styrke 
 marginene med opptil 2,75 prosent innen 2025. For 
et konsern handler slike prosentendringer om store 
summer. 

Viktig digital endring
For å lykkes med omstilling må HR-avdelingen innta 
mer strategisk rolle der man dikterer utviklingen, frem-
for å bli diktert. De best drevne personalavdelingene 
skaper nå globale kompetansesentre sammen med 
sine tjenesteleverandører på viktige områder som or-
ganisasjonsutvikling, strategisk rekruttering, og beste 
praksis for faglig utvikling. I korte trekk ligger mye av 
svaret i det å frigjøre mer tid til fornying og innovasjon. 
Da kommer man ikke utenom at tjenester må settes ut, 
og investeringer i nyskapende teknologi må prioriteres. 
Oppgaver som er gjentagende, der prosesser kjøres på 
samme måter mange ganger, er første salderingspost. 
HR må bygge, ikke drifte.

3 av 4 investerer mer  
i HR-teknologi
74 prosent av globale bedrifter skal øke 
 investeringene i HR-teknologi de neste to årene. 
Det viser en global undersøkelse utført høsten 
2019 av PWC Research. De  viktigste driverne 
for investeringene er for 1) å fi  nne-,  tiltrekke 
seg og beholde de  dyktigste  medarbeiderne, 
2) for  bedre faglig og  personlig utvikling av 
den  enkelte, og 3) for å skape bedre bruker-
opplevelser. Derfor er også smart teknologi som 
forbedrer og digitaliserer ansettelsesprosessen 
den viktigste planlagte investeringen.



Trender som påvirker HRTrender som påvirker HR

Virksomhetens omdømme som arbeidsgiver har aldri 
vært viktigere. Merkevaren formes av opplevelser og 
HR-sjefen må ha en klar formening om hvordan:

•• Bygge kultur i fremtiden

•• Teknologi fornyer og forbedrer arbeidsformer  

•• Skape engasjement i den digitale omstillingen 

•• Hjelpe bedriftens ledere med innsikten som får det 
beste ut av mennesker og maskiner. 

I korte trekk; hvilke rammer som behøves for medar-
beiderutvikling i et arbeidsliv der læring og mestring av 
nye ferdigheter er en nødvendighet.  

Lederrollen er i endring
Veldig mange lederoppgaver vil automatiseres, og 
dette må bedriften forberede sine ledere på – de må 
lede utviklingen fremfor å kjempe mot den. Det er 
særlig viktig å se på hvordan teknologi gir muligheter 
for bedre personalledelse. HR-avdelingen må gjøre 
seg opp en formening om hvilke lederoppgaver som 
vil bli automatisert, skape nye forventninger til hva 
det innebærer å være ledere, og designe fremtidens 
organisasjonskart med færre mellomledere.

Større bruk av data
HR kan ikke være unntaket nå som alle avdelinger 
i virksomheten bruker innsikt fra data for å skape 
konkurransefortrinn. Data gir verdi når det skal ansat-
tes, faglig utvikles, planlegges, for å unngå å miste de 
flinkeste medarbeiderne, og gi innsikt i hvordan god 
personalledelse gjør det enklere å nå mål og budsjet-
ter. HR-avdelingen må sammen med IT-avdelingen 
og tilknyttede leverandører legge en plan for hvordan 
fange og utnytte data, hvordan innsikten skal hentes 
ut og brukes, og definere hvordan disse skal brukes 
etisk, og opp mot lover og regler. 

Ansatte og algoritmer
Veien til målet innebærer tjenester i nettskyen, proses-
sautomatisering med roboter, kognitive assistenter, og 
en rekke andre eksempler på smart bruk av teknologi.  
Eksempelvis kan kunstig intelligente “boter” og smarte 
integrasjoner redusere tidsbruken og papirmølla 
knyttet til onboarding av ansatte fra dager og uker til 
timer og minutter. Summen av muligheter vil gjøre det 
nødvendig for HR å sette ut forretningsprosesser til 
leverandører som kan skape gevinster for hele forret-
ningen. Det må tas aktivt eierskap til hvordan ansatte 
og algoritmer sammen kan løse oppgaver bedre.

Innen 2022 vil 30 prosent av HR-avdelingene  
bruke kunstig intelligens 

I undersøkelsen Gartner 2019 Artificial Intelligence 
Survey fremgår det at 17 prosent av HR-avdelinge-
ne har tatt i bruk funksjoner med kunstig intel-
ligens. Dette tallet skal opp til 30 prosent innen 
2022, og ingen blir overrasket om tallet er enda 
høyere da. De som allerede er i gang skal doble an-
tallet AI-prosjekter neste to år. De ser potensialet 
for å bli enda mere beslutningsdyktige, kan støtte 

de ansatte bedre, og ser muligheter for å automa-
tisere tidkrevende prosesser. Like viktig er det å 
hente ut innsikt fra data som kan gi tettere og mer 
personlig oppfølging av den enkleste medarbeider. 
Derfor viser nevnte undersøkelse at 47 prosent 
av HR-lederne skal øke investeringene, mens 51 
prosent beholder de på dagens nivå.



40 prosent roboter i HR40 prosent roboter i HR

Cognizant er en av verdens største tilbyderne for 
de som skal tjenesteutsette  forretningsprosesser.  
 Bedriften har over 60 000 ansatte innen prosess-
outsourcings-fagfeltet, spredt på alle kontinent. Over 
750 er spesialisert på lønn og HR, og på kundelisten er 
mange av verdens største virksomheter i alle bransjer. 

Å være størst i antall ansatte, derimot, er mindre viktig 
enn før.
- Nå handler det om nærhet til kunde kombinert med 
automatisering. Vi kombinerer erfarne lokale team 
med beste globale praksis og kostnadseffektiv drift i 
land der det er mest hensiktsmessig, sier Daniel Vetti 
i Cognizant. Han er ansvarlig for business process 
 outsourcing i Norge. 

Vetti mener at HR-avdelingen kan glede seg til en 
fremtid med mange smarte verktøy som gjør det 
enda enklere og mer faglig givende å utvikle sine 
med arbeidere. Han eksemplifiserer utviklingen med 
hvordan Cognizant selv har staket ut kursen for egen 
virksomhet.
- Vi skal vokse, men ikke nødvendigvis på antall 
 hoder. Innen få år vil 40 prosent av våre kolleger 
være  såkalte bots og roboter. Maskinene skal hjelpe 
våre  fageksperter få mer tid til å levere verdiøkende 
 tjenester. Vi kan dermed gi enda bedre råd og sikre 
mer kvalitet i kundeoppfølgingen.

Kundene bør etterspørre avansert 
teknologi
Vetti mener virksomheter som søker etter en rådgiver 
bør vurdere leverandørenes strategiske-, fagmessige- 
og teknologiske egenskaper under ett.
- Selv om man skal kjøpe tjenester stykkevis og delt, 
må tilbyder ha evnen til å bistå med en fundamental 
endring av strategi, prosesser og bruk av teknologi der 
menneskene er i sentrum. 

Avdelingens ansvar må ses opp mot øvrige prosesser i 
virksomheten.
- Det er kritisk å ha en leverandør som kan være en 
sparringspartner på hvordan HR skal jobbe i fremtiden 

og hvilken rolle avdelingen skal ha i bedriften. Det er 
særlig viktig å se på hvilke virkemidler som skal brukes 
for å automatisere og digitalisere slik ad de ansatte får 
en enklere hverdag med bedre støtte, samtidig som at 
HR-spesialistene kan bruke mer tid på mennesker.

Må ha evnen til alltid å gjøre 
 forbedringer
Da må man se lenger enn hyllevare i form av 
 spesialiserte plattformer 
- Prisen for å levere tjenester fra lavkostland øker og 
vil ikke lenger være et konkurransefortrinn på sikt. 
En leverandør må ha evnen til å gjøre kontinuerlige 
forbedringer og bidra med ny teknologi gjennom hele 
avtaleperioden. Dette for å genere tilleggsverdi for 
kunden, og sikre at tjenestene leveres så kostnads-
effektiv som mulig. 

Det nærliggende eksempelet er å se på HR sammen 
med regnskap/finans og innkjøp fordi synergier 
 utløses når man kan tenke automatisering, AI, og 
 brukeropplevelser på tvers av prosesser. Det er da man 
på alvor kan oppnå en transformasjon i prosesser. 1+1 
blir ikke lenger lik 2, snarere 4.

I fremtidens HR-avdeling jobber mennesker kun 
med de mest givende delene av faget. For å  
komme dit må siloer rives først. 

Daniel Vetti



Døgnkontinuerlige leveranser
Cognizant sitt team i Norge jobber med kunder i over 
25 land, og støtter disse fra 10 ulike lokasjoner.
- Vår leveransemodell består av stødige og erfarne 
eksperter lokalt, og tilgang til globale leveranseteam 
på de ulike fagfeltene i Europa og i Asia, sier han. 
Sammensettingen gir døgnkontinuerlig service og 
sikrer at riktig kompetanse til rett kostnad settes på 
de ulike oppgavene. Fageksperter på hele verdi-
kjeden innen HR er med på å forbedre prosesser som 
 rekruttering, onboarding, faglig utvikling  (performance 
management), endringshåndteringer og avvikling av 
arbeidsforholdet. Dette i tillegg til alt som dreier seg 
om lønn, pensjoner, forsikringer, fraværsregistrering, 
og alle tilhørende oppgaver. 

- Vi tilbyr også smarte verktøy og analysefunksjoner 
som gjør det enklere å planlegge ressursbruk, og 
gi innsikt om hvem man tror er i ferd med å slutte. 
 Dermed kan det settes inn proaktive tiltak mot de man 
ikke ønsker å miste, eller identifisere de best egnede 
etterfølgerne. 

AI, maskinlæring og gamification
Noe av det mest spennende innen HR-faget  akkurat 
nå er floraen av nye teknikker der særlig kunstig 
 intelligens, maskinlæring og gamification viser seg å ha 
stor verdi.
- Mange er i gang med ledertreninger eller kart-
legginger av kandidater der de bruker elementer fra 
spillverden for å løse oppgavene mer presist, og på en 
mer engasjerende måte. 

Datanalyser og kunstig intelligens kan gi mer presise 
svar på medarbeidertilfredshet, og naturlig språk-
behandling (NLP) kan gå inn i samspillet mellom data-
maskiner og menneskelige språk, og hente ut verdifull 
innsikt fra store mengder språkdata.

- Ansatte forventer større grad av fleksibilitet, og 
at systemer tilpasser seg den enkelte. Vi kan hjelpe 
 kundene med smarte funksjoner slik at de i større grad 
vet hvordan de ansatte har det. Det gir stor verdi og 
sikrer at HR løser utfordringer før de blir problem. Det 
er også derfor jeg mener at vi er den beste partneren 
for fremadrettede HR-organisasjoner som ønsker 
omstilling, sier Vetti og påpeker at endringen har de 
samme fellestrekkene som alle de andre delene av 
forretningen går gjennom.  

Hvilke roller vil HR-avdelingen 
 behøve i fremtiden?
Cognizant bidrar gjerne med råd og innsikt om hvilken 
kompetanse kundene bør ha i sin interne HR- avdeling 
nå og i fremtiden, og hva som er smartest å kjøpe 
som tjenester. Det sikrer at mennesker i større grad 
jobber med oppgaver som gir større arbeidsglede, og 
 selskapets ledere får langt bedre verktøy for personal-
ledelse. Og det vil de behøve.
- Det handler ikke bare om å lede mennesker lenger. 
Sjefer må i tillegg håndtere interaksjonen mellom bots 
og ansatte. Det blir en helt annen sammensetting av 
arbeidsstyrken, og HR får den rollen som strategisk 
partner for forretningen som man har snakket om i 
årevis. 

Kostnadsstrukturene bedres, mennesker blir mer 
happy. 

Slik kan  Cognizant 
hjelpe HR med 
 digital omstilling:

•• Rededesign av prosesser og rutiner

•• Automatisering med roboter og  
kunstig intelligens

•• Smarte analyseløsninger som gir innsikt 
og bedre beslutningsgrunnlag

•• Hjelp med å innføre nye og verktøy, eller 
ved integrere systemer

•• Løsninger som er best tilpasset de 
 ansattes ulike krav og behov

Summen gir standardiserte prosesser og 
skalerbare løsninger, en mer endrings dyktig 
og fleksibel virksomhet, færre manuelle 
oppgaver og mindre andel menneskelige 
feil, lavere risiko, og en mye større evne til å 
drive faglig utvikling og stimulere til større 
tilfredshet blant de ansatte.



Strategisk tjenesteutsetting krever Strategisk tjenesteutsetting krever 
 endringsledelse endringsledelse

Wikipedias definisjon på endringsledelse er «metoder, 
modeller og prosesser som tar sikte på å gi ny retning 
til individers eller organisasjoners bruk av ressurser, 
prosesser og arbeidsinnsats». 
- Sjelden har skoen passet bedre for å illustrere hva 
som skjer i globale HR-avdelinger akkurat nå, sier Erik 
Larsen som er Norgessjef i Cognizant.

Han har lang fartstid som rådgiver for virksomheter 
som har gjennomført store og viktige teknologiske 
endringer. Den viktigste delen av prosessen handler 
om å få ansatte til å forstå at tiden for omstilling er 
overmoden. 
- Oppstarten av prosjekter preges av forventning og 
velvilje. Når prosessen går over til de mer kronglete 
fasene, de som bryter med innarbeidede rutiner og 
arbeidsmønstre, er det vanlig at det lugger litt. Det er 
derfor at det behøves kunnskap om smidig endring i 
arbeidsgruppen, sier han.

HR-direktør må gå i front
Digital omstilling som innebærer tjenesteutsetting 
krever at HR-direktør er tydelig. Egen avdeling, og 
øvrige ansatte, må vite hva som skjer, når det vil skje, 
og hvordan det vil påvirke hver enkelt ansatt.
- Det er særlig viktig å forstå at endringer krever tid og 
tålmodighet. Sammen med leverandør bør det legges 
gode og detaljerte planer for prosjektet. Det kan være 
dyrt å forhaste seg, sier Larsen.

Kommunikasjon i prosessen er sentralt. HR-direktør 
bør alliere seg med kommunikasjonsavdelingen på et 
tidlig tidspunkt. 

Kommunikasjon er en av de viktigste premissene for god digital omstilling.

Erik Larsen



Kotters åtte steg  
til endring

1. Skap en forståelse av krise og hvorfor  
det er nødvendig med endring

2. Sett sammen en beslutningsdyktig 
 arbeidsgruppe som sikrer fremdrift

3. Skap en strategisk visjon og  
en konkret handlingsplan

4. Få med de som ønsker at  
endringen skal skje

5. Få ting gjort ved å fjerne hindringer

6. Sørg for noen kortsiktige og  
raske gevinster

7. Sørg for god fremdrift gjennom 
 hele prosjektet

8. Se til at det nye erstatter det  
gamle – befest endringen

10 råd for god endring
John P. Kotter er kjent for mange som jobber med 
 endringsledelse, og den tidligere professoren fra 
Harvard Business School lagde sin sjekkliste på 
åtte punkter på hva som er nødvendig i omstillings-
prosesser. Modellen er en trinnvis prosess på hvordan 
få en gruppe mennesker med på endring, fra før de 
forstår at noe nytt må til, og frem til prosjektet er i ferd 
med å bli gjennomført. 
- Omstilling krever mye mer enn man tror. Derfor er 
det klokt å hente inn kompetanse som har vært med 
å slike prosesser før. Opplæring er en forutsetning, og 
kommunikasjon med de som berøres av endringen kan 
ikke undervurderes, fremhever Larsen. 

Han trekker frem behovet for å skape høyt 
 engasjement hos personalledere, fordi den  nærmeste 
lederen alltid er viktigst for ansatte. Deretter bør det 
skaffes  tilgang til metoder og rammeverk som er 
spesial utviklet for formålet.
- Prosesser knyttet til tjenesteutsetting og valg av nye 
leverandører er ofte forbundet med usikkerhet blant 
ansatte. Derfor  bør man dele mye informasjon, og ha 
evnen til å svare på spørsmålene før de stilles. Trygghet 
er viktigste forutsetning for en raskere prosess, sier 
Larsen.



25 års snitterfaring på HR og lønn25 års snitterfaring på HR og lønn

Møt fageksperten som lover besparelser på inntil 30 
prosent for de som velger å sette ut håndteringen av 
HR og lønn.

Fra sitt kontor i Stavanger leder Ole Jan Friestad 
et team av 100 spesialister på HR og lønn på fire 
 kontinent. Hele 30 av disse er norske, og de på det 
norske kontoret har lang fartstid og bred erfaring 
innenfor HR og lønn. Snitterfaringen på de norske 
spesialistene er oppimot 25 år.  

De viktigste kundene er alle virksomhetene i 
Aker-konsernet, mange av enhetene i Equinor, 
aktører innen bank og finans, selskaper i industrien, 
 virksomheter innen media, mm. Fellestrekkene er at 
de er viktige aktører i samfunnet, er tilstede i mange 
land, og opptatt av å ha en merkevare som solide og 
profesjonelle arbeidsgivere. 

Samsvar med regler i alle land
Friestads team er strukturert med dedikerte 
 spesialister innen alle fagfelt på HR. De må forholde 
seg til kompliserte normer, retningslinjer og regler i 
hvert land, og på tvers av landegrensene. 
- Hver kunde har sitt eget faste team, og vet at vi er 
kun en kjapp telefon unna. Alle avtaler er nøye definert 
med leveranser der vi sørger for at alt gjøres riktig, på 
avtalt tid og på rett måte.

Kundeeier styrer dialogen og gir råd. Faste kunde-
team har ansvaret for de mange fagområdene som 
lønn, myndighetsrapportering, håndtering av reise-
regninger, og all annen HR prosessering. I tillegg 
kommer fagspesialister med dybdekompetanse på 
sine fagområder. 
- Hvert land har sine lover og regler som vi må ha 
inngående kjennskap til. Dessuten skjer det hele tiden 
endringer som krever at vi er raske på ballen, som følge 
av at skatteregler endres, eller en akutt krise. Mitt team 
følger med på alt dette, og sikrer at alt gjøres nøyaktig 
slik det skal, sier han.

Setter ut det som ikke er 
 kjernekompetanse 
Normen er at store virksomheter gjerne har satt ut HR 
og lønn allerede. 
- Dette er ikke kompetanse som de behøver å sitte 
med. De har derfor bevisst valgt å ikke bygge opp 
kompetansen selv. 

For de ansatte merkes ikke forskjellen. De  jobber 
via de HR-spesialistene som er igjen, direkte mot 
 Cognizants team, og i sterkt økende grad via 
 selvbetjeningsportaler. 
- Sammensettingen avhenger av hva kundene har fra 
før, men målet er alltid å forenkle og automatisere. Det 
gir størst verdi for den enkelte ansatte, og besparelser 
over tid for bedriften. Risikoen for menneskelige feil 
blir også mindre, sier han.



Slik er arbeidsfordelingen når  
lønn og HR settes ut
Hvilke oppgaver som skal håndteres, av hvem, 
 bestemmes i dialog mellom kunde og Cognizant, og 
i praksis kan det strekkes så langt at leverandør tar 
ansvaret for:

•• 90 prosent av alle prosesser knyttet til lønn og 
tids-/timeføring blant de ansatte

•• 80 prosent av alt knyttet pensjoner, forsikringer og 
øvrige finansielle godtgjørelser

•• 80 prosent knyttet til reiseregninger og utgifter

•• Alle prosesser knyttet til sammensettinger av 
 rapporter og all oppfølging av ansatte

•• 90 prosent av prosessene knyttet til administrative 
oppgaver for on- og offboarding

•• 80 prosent av prosessene knyttet til ansattes 
HR-behov gjennom ansettelsesforholdet

•• 50 prosent av arbeidet knyttet til selve  
HR-strategien

- Kort sagt kan man si at vi kan ta oss av det 
 transaksjonelle og det kompliserte. Kundene  sitter 
igjen med ansvar for kontroll og godkjenninger, 
og for å videreutvikle selskapet som den beste 
 arbeidsgiveren i sitt marked, sier Friestad.

Jobber minst 30 prosent  
mer effektivt
Friestad har 20 års erfaring med  HR og lønn, samt 
10 års erfaring med økonomi og prosjektstyring, og 
mener de siste fem årene har inneholdt de største 
endringene han har sett.
- Automatisering og selvbetjening har forandret yrket. 
Våre jobber er mer strategiske, og stadig mer av tiden 
går til veiledning og rådgivning. Det krever at vi har 
bredere kunnskap enn før, sier han. 

Friestad viser til en stor norsk aktør som gjennom 
samarbeidet har økt effektiviteten med mer enn 30 
prosent siste fem år, og det har blitt identifisert flere 
tiltak for å gjøre det enda bedre. 
- Effektiviseringen gir fordeler både for kunde og for 
oss, sier han.

Enklere og bedre for de ansatte
Viktigst er de forbedringene som kommer kundens 
ansatte til gode, ved at de får enklere prosesser og 
raskere svar. 
- Kundetilfredshet handler om å levere på forvent-
ninger, eller bedre. For å klare det må vi både 
 kjenne kundens interne kultur, og ha kunnskap 
om  markedene de jobber i. Vårt mål er å være en 
 konstruktiv utfordrer som har ideer og tanker på 
 hvordan ting kan gjøres bedre.

Erfaring og trygg faglig grunn gjør også at Friestad 
tør å komme med konkrete indikasjoner på hva et 
 samarbeid kan gi av økonomisk gevinst.
- Det avhenger av hvor mange land som er med, 
men outsourcing av regnskap og lønn kan fort gi 
 besparelser på opptil 30 prosent. I USA har vi sett 
tilfeller der vi har halvert kundens kostnader. 



Cognizant sin  faggruppe for  
HR og lønn består av mer enn  
750 eksperter som  betjener  

25 land fra 10 lokasjoner.

Hvert år håndterer de over 6,3 millioner lønnsslipper, og tar 
seg av 2,4 millioner henvendelser fra kundene hos kundene. 

Avdelingen har kommet langt med bruk av kunstig  intelligens 
og automatisering, og har kompetanse på alle de største 

systemene for HR, økonomi og drift. 

Tjenester leveres etter de krav og  regler som stilles for hvert 
land. For Norge  innebærer det at kravene som stilles til 

 autoriserte  regnskapsførere legges til grunn for leveransen. 



Motsetninger som bør tiltrekke hverandreMotsetninger som bør tiltrekke hverandre

- Når man skal omdefinere hvordan virksomheten går 
til markedet kreves en bred tilnærming. Det handler 
om strategi, design, teknologi og dybdekunnskap om 
bransjer og behovene til de ulike avdelingene hos 
 kundene, sier Norgessjef i Cognizant, Erik Larsen. 

Mye handler om systemer og ressursbruk. Mennesker 
og midler må brukes best mulig, og fagfeltene HR og 
finans må jobbe enda tettere i sammen.  
- Da er det viktig å forstå at avdelingene er tradisjo-
nelle motpoler. Økonomiavdelingen ser fremover og 
analyserer harde fakta som marginer og kostnader, 
mens HR vurderer prestasjoner som har vært, og 
trekker retrospektive konklusjoner på hvordan det har 
bidratt til verdiskapingen, sier Larsen.

Slå sammen siloene
I tillegg er det gjerne slik at avdelingene bruker 
vidt forskjellige system. Fordi mulighetene som 
 kommer i kjølvannet av digital omstilling frigjør tid for 
 b egge avdelinger, er Larsen tydelig på hva som bør 
 prioriteres:
- Personalsjef og økonomileder må sammen stake ut 
kursen for hvordan ansatte skal hjelpes til å ta  valgene 
som øker lønnsomheten for bedriften, samtidig som de 
styrker sin kompetanse og tilegner seg nye  ferdigheter, 
sier Larsen.

Tilgang på innsikt for den enkelte gir mye  beslutninger 
i alle ledd. Når HR-systemer integreres med 
 applikasjoner i økonomiavdelingen som lønns-

Samarbeidet kan skape bedriftens aller viktigste konkurransefortrinn i årene som kommer. 

systemet vil det gi færre administrative oppgaver 
fordi  dataflyten er sikret. I tillegg kommer store 
automatiserings muligheter som gir bedre ressursbruk 
og lavere risiko gjennom færre menneskelige feil.

Roboter som ansetter
Larsen trekker frem flere spennende eksempel som 
Cognizant kan hjelpe kundene med.
- Boter kan gi enklere ansettelsesprosesser og 
 onboarding ved å ta over oppgaver som å skrive 
jobbtilbud, gi avslag, sette opp stillingsinstrukser, 
og  håndtere alle praktiske oppgaver knyttet til lønn, 
 pensjon, forsikringer og lignende.

En global aktør som leverer forbruksvarer  bruker 
«bots» i ansettelsesprosessen for å gi enklere 
 onboarding gjennom at data automatisk havner 
i  riktige system, og presenteres til riktig person. 
 Automatiske «chat-assistenter» kan også gi svar på 
spørsmål som de ansatte har, og alltid være tilgjengelig 
på den ansattes telefon.  
- Det er klart at dette gir bedre hjelp til de ansatte. 
Smart teknologi brukt riktig er av stor verdi for HR- 
avdelingen, og for å komme dit må mennesker ta kloke 
valg. HR og finans må derfor jobbe sammen for å sikre 
at det investeres nok, og riktig, sier Larsen.

- For å komme dit må også IT-eksperter på banen. 
Det er de som er de strategiske virkemidlene for å 
 gjennomføre planene og visjonene, legger han til.

Automatiserte sykefraværsprosessen 
for olje- og gasselskapet
Sykefraværsprosessen i Norge er kompleks, og krever 
mye oppfølging og administrasjon. De  ansatte som 
jobbet med disse prosessene måtte logge seg inn i 
flere systemer, hente ut  dokumenter fra forskjellige 
steder, og registrere data i ulike systemer. Cognizant 
ble derfor bedt om å automatisere prosessen mest 
mulig. Standardiseringen ble til med å gjøre en grundig 

system analyse og forbedre måten kalkulasjoner var 
satt opp i lønnssystemet. Deretter ble  roboten bygget 
for å håndtere blant annet henting av syke meldinger 
i Altinn, registrering av data i SAP systemet, generere 
nye og/ eller endringer på refusjonskrav,  arkivering, 
mm. Som resultatet ble prosessene  forenklet 
 betydelig, og tidsbruken halvert. 



Anne har jobbet med Anne har jobbet med 
HR over hele verdenHR over hele verden

Anne Maibauer har åtte års fartstid fra HR-avdelingen 
til Cognizant i Stavanger, og bistår flere av Norges 
 desidert største virksomheter. Med tittel løsnings-
arkitekt HR er hun sentral når kundene ønsker 
hjelp med å analysere, omstrukturere og forbedre 
 organisasjonen og tilhørende prosesser. Dette 
 eksempelvis når prosesser skal overføres til fag-
spesialistene i Cognizant, eller når større prosjekt og 
konsept skal iverksettes.
- Før oppstart har vi alltid etablert en grundig og 
 detaljert plan. Den dekker alle detaljer ned på uker 
og dager og beskriver hvilke prosesser som skal 
over flyttes, hvordan vi oppnår prosesskunnskap, når 
 prosessene skal overflyttes, og hva som må til for å 
kunne gjøre det, sier hun. 

Skygger kundens ansatte
Fremgangsmåte avhenger av hvor modne prosessene 
er, og i hvilken grad de er standardisert.  
- Like viktig er det å vite om kundene har en 
 sentralisert eller distribuert HR funksjon, og hvilken 
 erfaring de har med å tjenesteutsette prosesser,  
sier hun. 

For å oppnå prosesskunnskap brukes virkemidler som 
å skygge ansatte hos kundene når de jobber med 
prosessene. 
- Det er utrolig viktig å forstå hvordan prosessene 
 fungerer, fordi alle virksomheter og avdelinger er unike 
og har sine måter å gjøre oppgavene på. Vi tar ikke 
 risiko med noe så viktig som lønn, og lover og regler 
som må følges, sier hun.

Når kunnskapen er på plass, ser Cognizant på prosess-
flyten og forbedringsmuligheter for å sikre kvalitet og 
effektivitet.   

Anne Maibauer hentes inn når kundene 
 ønsker  veiledning og rådgivning for å forbedre 
 eksisterende prosesser, eller når de skal i gang med 
nye løsninger og prosjekter.  

En tydelig styringsplan
Til grunn for alle avtaler ligger en nøye definert sty-
ringsmodell (governance). Den utarbeides sammen 
med kundenes fageksperter. 
- Den er oppskriftsheftet for hvordan oppdraget skal 
løses, og sikrer at vi raskt kan håndtere alle former for 
avvik, sier Maibauer. 

Som eksempel bruker hun en stor leverandør i 
 industrien, der Cognizant forpliktet seg til å  levere 
stadige kostnadsbesparelser over fem år.  Viktige 
 forutsetninger for å klare dette var en grundig 
 oppstart, og hvordan teamet ble satt sammen med 
spesialister på lønn og automatisering, og strategiske 
HR-eksperter. 
- Prosessen med å ta over tok rundt tre måneder, og vi 
har nå en modell som gjør at det går raskere og raskere 
for nye kunder. 

Anne Maibauer 



Kan tilby veldig mye mer
Maibauer mener at det er en fordel for  kundene 
at Cognizant har kunnskap om alle prosesser i 
 verdikjeden, og erfaringen til å gi råd om hvilke 
 positive og negative konsekvenser som oppstår ved 
viktige kursendringer.
- Vi kan stille med erfarne ressurser på alt fra strategi til 
gjennomføring i alle land. Vi har et globalt team og er 
tilstede der kundene har behov for oss.

I tillegg trekker Maibauer frem samarbeidet med 
andre fagområder i Cognizant som kan stille med 
 ekspertise innen automatisering, integrasjoner, 
 teknologiløsninger samt innen finans.
- Dette gir bedre støtte for å drive digital endring. 
Vi frigjør kundens tid slik at de kan fokusere på 
 strategiske områder som rekruttering, utvikling av 
ansatte og skape de beste brukeropplevelsene rundt 
tjenestene.  I tillegg investerer vi tungt i- og utvikler 
ny teknologi slik at våre kunder får tilgang til verktøy 
og løsninger som de kanskje ellers ikke hadde klart å 
finansiere på en lønnsom måte selv.

Behøver ikke flere leverandører
Det er også her Maibauer mener at Cognizant har 
sin fremste styrke: Kundene behøver ikke mange 
 forskjellige punktleverandører. De får én samarbeids-
partner som driver prosessforbedringer og forankrer 
HR tett på de andre avdelingene og divisjonene. 

- Vi skal være digitaliseringspartneren som hjelper 
kundene ta i bruk ny teknologi, og jobbe bedre på 
tvers av avdelinger. Det er her vi skiller oss ut. Vi gjør 
det vi har lovet, og gir råd om hva kundene må gjøre 
for at de kan oppnå sine strategiske mål for å bli enda 
bedre, sier Maibauer. 

Omstrukturering og overtakelse av 
internt shared service center
For et svenskt mediakonsern ble Cognizant ble bedt 
om å redusere kostnadene og heve kvaliteten på deres 
interne shared service center. Analysen avdekket en 
stor mengde manuelle prosesser, og uforutsigbarhet i 
arbeidsmengdene. 

Avdelingen hadde også mistet nøkkelkompetanse og 
dermed behov for at eksisterende ansatte fikk bedre 
forutsetninger til å lære seg nye oppgaver. 

Cognizants løsningsforslag inneholdt en grundig 
 prosessanalyse, automatisering, og en omstruktu-

rering av leveransemodellen - der ressurser og opp-
gaver ble overført til Cognizant. Ved at oppgavene 
er delt ut på flere leveranseteam, i egen region og 
offshore, har kunden opplevd betydelige kostnadsbe-
sparelse, og frigjort tid og kompetanse som brukes til 
rådgivning og veiledning til virksomhetene i konsernet. 

Ansatte som ble med over har også fått muligheten til 
å jobbe på flere spennende oppgaver for nye kunder. 



Bedre outsourcing med surströmming, Bedre outsourcing med surströmming, 
fjers og halv femsfjers og halv fems

I Vilnius blir økonomer og IT-eksperter flytende i 
dansk, norsk og svensk på fem måneder. Tilbudet er 
så populært at kandidatene står i kø.

Forretningsmodellen i outsourcingsdivisjonen til 
Cognizant baserer seg på at oppgavene fordeles slik 
at kundene får den beste kompetansen til den mest 
fornuftige kostnaden. Derfor er det gjerne slik at 
strategisk rådgivning tilbys av eksperter i egne  marked, 
mens mer tidkrevende oppgaver løses i land og 
 regioner der kostnadene er lavere. 

For å tilpasse seg en slik leveransemodell har 
 Cognizant gått lenger i sin streben etter å yte den 
beste servicen, og har siden 2007 drevet nordisk 
språkskole i Vilnius. Her rekrutterer de språkflinke 
 universitetsutdannede fagfolk og lærer de nordiske 
språk på fem måneder.

Kan levere noe ingen andre kan
- Det å snakke det lokale språket gir oss bedre 
 forutsetninger til å hjelpe de som har satt ut driften av 
forretningsprosesser. Det er unikt for Cognizant, og 
noe vi er veldig stolt av, sier Natasha Jasrotia.  

Hun har ansvar for selskapets opplæringstilbud i 
 Europa, og for de globale vekstmarkedene. Det 
 innebærer alle enheter i konsernet som leverer  
 tjenester til mange av Europas største konsern. 
- Fordi vi har dette senteret kan vi levere tjenester som 
krever høy kompetanse, til en lavere kost. Jeg tar ikke 
i for hardt når jeg sier at språksenteret er forretnings-
kritisk, sier Jasrotia. 

13 med Master i skandinaviske språk
Jurate Cesne leder språksenteret, og snakker en 
 blanding av svensk og norsk med en imponerende 
svensk uttale. Hun har en Mastergrad i svensk, og 
leder et team på 12 lærere der alle har universitets-
utdannelse i skandinaviske språk og har bodd i et av 
landene. To av lærerne er sågar norsk og dansk. 

I tillegg til språk, inkluderer opplæringen kunnskap om 
kultur, tradisjoner, og normer og regler i hvert marked. 
Det innebærer at studentene ser nordiske filmer og 
aviser, feirer Lucia og St. Hans, og har en tradisjon for å 
smake på  den beryktede delikatessen Surströmning.
- Mange fleiper med at Surströmming var ti ganger 
verre enn eksamen, sier Cesne.



God tilgang på den beste 
 arbeidskraften
- De som rekrutterer kandidater til Cognizant ser etter 
de som er best i sine fag, og som i tillegg har bevist at 
de er flinke i språk, sier Cesne.

Kandidatene får full lønn opplæringsperioden, og 
søkerne står i kø.
-Det tar gjerne 110 dager å lære seg et språk, og da 
klarer de seg selv på det nye språket, sier hun.
Opplæringen gjennomføres i tre deler, der alle ender 
i en eksamen. Deretter går de rett inn i jobben med å 
bistå skandinaviske virksomheter. Noen  kandidater 
mottar også 2-3 ukers ekstraundervisning om de 
behøver å lære seg det lokale bransjespråket innen de 
ulike forretningsdisiplinene. 

- Språkopplæringen er et veldig populært tilbud, og vi 
opplever at det er lett å rekruttere de absolutt beste 
og mest motiverte kandidatene på de fagfeltene vi 
ønsker. 

Halvfjers og fems
Siden språket i Litauen ikke har noen likhetstegn 
med de skandinaviske, er det ikke fritt for at  mange 
 opplever treningen som utfordrende. De største 
problemene er gjerne uttalen av vokaler, plasseringen 
av verb i setninger, og en kuriositet som svensker og 
nordmenn også ergrer seg over:
- De danske tallene med fjers og fems er en utfordring 
alle sliter med, sier hun spøkefullt. 

Fremover skal senteret rustes opp, og tilby fjern-
trening. Da blir det enda enklere for Cognizant å 
tilpasse seg unike behov, der team kan spesial-trenes 
for ulike oppgaver og spesifikke leveranser. 

Etter endt opplæring er tilbakemeldingene fra 
 studentene udelt positive.
- Vi har aldri fått dårlige tilbakemeldinger. Studentene 
er svært motiverte, og legger inn en stor andel egentid 
i opplæringen slik at de er best rustet til å håndtere 
kundene de skal jobbe mot, sier Cesne. 

- Senteret hjelper oss å vinne nye kunder, og få flere 
større og flere oppdrag fra kundene vi har. Det er en 
av våre konkurransefortrinn, avslutter Jasrotia tydelig 
stolt. 

Jurate Cesne

Beryktet delikatesse - Surströmning


