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SBN HR dagen

Introduksjon

• Meg:

– Marita Johansen

– Snart 19 års erfaring som konsulent 
innen SAP HR

• Oppdraget:

– Som konsulenter kommer vi i 
kontakt med mange kunder og 
hører deres erfaringer og derfor 
fikk jeg i oppdrag å fortelle om 
erfaringene HR har
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Saribas strategi er rendyrket HR. 

Vi lever av å gjøre hverdagen enklere og 

bedre for alle som jobber innen HR

- uansett bransje og sektor.

Hva gjør vi? Hva gjør vi? Hva gjør vi? Hva gjør vi? 



HR Strategi |   Knytter HR-strategien til selskapsstrategien

HR Prosess |   Gjør HR-prosessene til et konkurransefortrinn

HR Teknologi |   Løsninger som forenkler arbeidsdagen

Våre tjenesterVåre tjenesterVåre tjenesterVåre tjenester
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Erfaringer etter snart 2 måneder med Korona

Selv om mange har tilsvarende erfaringer er det ikke likt. Ulike bransjer og ulike 
bedrifter har ulike erfaringer

– Noen står uten muligheter for å produsere og har stoppet opp 
virksomheten enten totalt eller delvis

– Noen har fått nye muligheter

– Noen har mistet grunnlaget for drift på enkelte deler, men opplever 
vekst eller normal drift på andre deler av virksomheten

ALLE har opplevd konsekvenser etter at Norge stengte 13. mars til i dag.

HR har fått nye utfordringer og måtte takle ulike og nye 
utfordringer på nye måte!



Hvordan har HR møtt utfordringene?

Tilrettelegge nye prosesser, rutiner og prosedyrer for arbeid for å sikre 

Enkelte bedrifter har opprettet egne for situasjonen 

Noen har opprettet for å svare på spørsmål fra ansatte

Noen har opprettet egne sider for situasjonen

HR har arbeidet med nye måter å støtte ansatte og ledere - nye verktøy, nye rutiner, nye 

retningslinjer



Hvordan har HR møtt utfordringene?

: Nye eller endrede refusjonsordninger 

• Endringer i systemoppsett og prosesser for refusjon

• Endre eller eventuelt opprette prosess for permitteringer 

• Ivaretakelse av lovverket

Dette har gitt endringer i både systemene og i hva som skal 

registreres og vært utfordrende å følge med på



Hvordan har HR møtt utfordringene?

Hjemmeskole- og barnehage, lockdown, karantene og smittevern har hatt betydning for hvem som kan være 

på jobb, hva som kan gjøres og hvilke personer det er behov for hvor. Det har vært behov for å vite:

• Hvilke ansatte har vi med den vi har for lite av et sted?

• Hvilke ansatte har vi ikke til?

• Hvor kan vi folk?

Det har vært stort behov for oversikt over hvilken kompetanse den enkelte har og hvilke behov som fortsatt 

finnes og oppgaver som nå skal løses slik at situasjonen kan ivaretas på best mulig måte.

Bedrifter med gode verktøy for oversikt over kompetansen til den enkelte og god oversikt over behov har 

klart dette bedre enn bedrifter som mangler denne oversikten der det har vært muligheter for omplassering



Hvordan har HR møtt utfordringene?

Rekrutteringsprosesser og onboarding har også gitt 

utfordringer når man ikke kan møtes fysisk. 

For har møter og intervjuer digitalt vært en 

utfordring å få til på en god måte.

For er det dokumenter som skal underskrives, 

opplæring som skal gis og informasjon som skal samles inn. 

Bedrifter med gode verktøy for rekruttering, onboarding og 

digital opplæring har disse prosessene gått bedre enn i 

bedrifter som mangler denne typen digitale verktøy



Nye måter å jobbe online med HR

• Behovet for å digitalisere det som kan digitaliseres er 

sterkere nå som man arbeider mer digitalt

– Der andre har kunnet bruke digitale verktøy direkte 

har andre slitt med å få opp nødvendige verktøy for 

samhandling, innsamling av informasjon digitalt 

innenfor kravene til personvernloven, manglende 

digitale verktøy for å fange nødvendig informasjon

• Hvordan har HR løst det?

– Brukt verktøy der man har kunnet bruke verktøy, 

men det har vært flere som har savnet gode 

verktøy for f.eks. reiseregninger/utlegg, 

kompetanse, digital signatur, opplæring og 

onboarding av nyansatte 



Nye måter å jobbe online med HR

• Behovet for å ivareta relasjonen til den enkelte ansatte 

er tydeligere

– Mange er ensomme, slitne etter hjemmeskole/-

barnehage og lite fysisk aktivitet, og det er 

vanskelig å fange opp

– Mange er utrygge eller har frykt for fremtiden, 

sykdom og smitte

• Hvordan har HR løst det?

– Her har det vært telefonsamtaler, 

spørreundersøkelser, Yammer/Workplace e.l. og 

digitale kaffepauser/sosiale 

events/konserter/allmøter etc



Hvordan har de ansatte og kundene våre det?

HR og ledere flest har i denne situasjonen brukt 

mye tid på å finne ut hvordan de ansatte og 

kundene har det og hvor skoen trykker.

Hva hvis SAP kunne tatt pulsen på ansatte og 

kunder, og dermed bistått kundeansvarlige, HR og 

lederne i deres oppfølging?

 Her kan SAP Qualtrics være et nyttig verktøy!



Hjelpemidler fra SAP

SBN HR dagen

• SAP tilbyr programvare gratis for å hjelpe 
virksomheter med å håndtere koronasituasjonen

• Link:

• https://news-sap-

com.cdn.ampproject.org/c/s/news.sap.com/norway/2020/04/s

ap-gjor-nye-programvarer-gratis-for-a-hjelpe-virksomheter-

med-a-handtere-covid-19/amp/



Hvordan bruke SAP for raskere å få overblikk over 

hvordan folk har det? 
• SAP Qualtrics – eksempel:



Erfaringer etter to måneder med Korona

Vi klarer å gjennomføre mye uten behov for fysiske møter dersom vi har 

gode digitale prosesser og verktøy!

Manuelt arbeid som forflytning av papirer, fysiske signaturer og fysiske 

dokumenter er mulige å unngå gjennom digitalisering



Diskusjon

SBN HR dagen

• Vi åpner for diskusjon, tanker og innspill fra den 
digitale salen



Mer informasjon?

Kontakt:

Marita Johansen

Sariba Consulting

marita.johansen@sariba.com

+47 993 995 86

SBN HR dagen


