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Abstrakt  

Denna c-uppsats är skriven 2010 då vi befinner oss i en lågkonjunktur. Vid genomgång av 

tidigare forskning om Human Resource funktionen fann vi att det inte har gjorts någon 

forskning om HR-funktionen i en lågkonjunktur. Vi fann även att relativt lite forskning har 

gjorts om HR-funktionens framtida roll vilket är de två utgångspunkterna i denna uppsats. 

Utifrån dessa utgångspunkter blev det av vikt att undersöka HR-personalens syn gällande 

HR-funktionens roll och arbetssätt. Den här uppsatsen är av kvalitativ art med en kvalitativ 

innehållsanalys. Med en kvalitativ innehållsanalys har materialet kodats utifrån 

intervjuguiden för att vidare tolka mönster och sammanhang som finns i dessa koder. De 

teorier som används i uppsatsen handlar om värdeskapande HR och Otto Granbergs olika 

rolltyper. Teorierna är inte utgångspunkter  utan vi har valt att ansluta oss till dessa under 

arbetets gång. Värdeskapande HR är en modell som presenterar ett antal kriterier som bör 

uppfyllas för att främja ett värdeskapande HR arbete. De olika rolltyperna illustrerar HR-

personal och dess syn på personalfrågor.  

Resultatet visar att majoriteten av intervjupersonerna inte ser någon förändring av HR-

funktionens roll och arbetssätt i en lågkonjunktur. Vidare visar resultatet att HR fokuserar på 

att backa upp chefer, arbeta strategiskt och ekonomiskt. En del av HR-funktionens roll blir 

därmed att bidra till att uppnå affärsmål, kunna verksamheten och se vilka förutsättningar 

den har. I framtiden tror intervjupersonerna sig kunna se företag med slimmade HR-

funktioner och med en personal som har en bred kompetens. I diskussionen för vi ett 

resonemang om att HRs roll och arbetssätt har förändrats i en lågkonjunktur, vilket är i 

motsats till intervjupersonernas uppfattningar. Vidare diskuterar vi utifrån teori och tidigare 

forskning vad detta innebär för HR-funktionen. Vi diskuterar även framtiden för HR-

funktionen där vi ser att den går mot en professionalisering.  
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Ett stort tack till 

Intervjupersonerna som har gjort denna uppsats möjlig och bidragit med sin tid och 

erfarenhet. 

Familjen som har varit med och stöttat med positiva ord och engagerat sig i arbetets 

utformning.    
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1. Inledning 
Då denna uppsats publicerades under 2010, befinner sig Sverige i en lågkonjunktur. I en 

lågkonjunktur med låg ekonomisk aktivitet tvingas ofta företag slimma, avskeda och fokusera 

på annat än utvecklingsfrågor (Internet 1). De flesta delar av verksamheten påverkas i regel av 

en lågkonjunktur anser vi. Som framtida organisations och personalutvecklare anser vi att det 

ligger i vårt intresse att se om Human Resource-funktionens roll och arbetssätt påverkas av 

det rådande konjunkturläget. Vi vill genom denna studie se vilka eventuella utmaningar som 

HR-funktionen kan komma att ställas inför så att vi kan dra lärdomar av dessa. 

 

En ytterligare anledning till varför HR-funktionens roll och arbetsätt i en lågkonjunktur är 

viktigt att studera är för att det under de senaste tio åren har gjorts relativt lite forskning om 

HR-funktionens roll i en lågkonjunktur. De flesta är allmänna studier som bland annat 

beskriver vilka nya kunskaper som är bra för HR-medarbetare (Sincoff, 2004), vilka 

utmaningar HR ställs inför på arbetsplatsen (Fazzari & Lewitt, 2008), utrymmet för HR på 

arbetsplatsen (Higgins & Zhang, 2008) och teknikens påverkan på HR-funktionen (Bartol 

m.fl., 2003; Papalexandris & Panayotopoulou, 2004; Rowold, 2007). Anledningen till att det 

endast har gjorts allmänna studier kan enligt vår uppfattning handla om att lågkonjunkturens 

påverkan av HR-funktionen är ett svårfångat begrepp. Vi är därför fullt medvetna om att 

studien är för liten för att vi ska kunna dra några generella slutsatser om HR-funktionens 

påverkan utan endast visa på hur det ser ut utifrån studerade företag.  

 

Vidare anser vi att det är viktigt utifrån vår framtida yrkesroll att ta reda på hur HR-

funktionens framtid kan gestalta sig i de studerade företag som utgör grunden för denna 

studie. Genom att göra en studie om HR-funktionens framtida roll och funktion skulle vi 

kunna säga något om vilka förväntningar som finns på HR-funktionens roll och vad som kan 

komma att ske med HR- funktionen efter lågkonjunkturen i de studerade företagen. Frågor 

som vi ställer oss blir därmed: vad kan man förvänta sig av HR-funktionen i framtiden? Vad 

kommer att hända med funktionen? Under litteraturgenomgången har vi även här funnit att 

det har utförts relativt lite forskning om HR i framtiden. De studier som vi har funnit om detta 

ämne är gjorda i England, USA och Nederländerna. Då vi inte har funnit svenska studier om 

HR i framtiden har vi använt oss av dessa. Det är studier som visar på ett flertal förändringar 

som HR-funktionen står inför i framtiden. Resultaten skiljer sig åt till stor del, men en 

gemensam nämnare är att den innovativa kapaciteten kommer att vara viktig för företag i 

framtiden (Gifford, 2007; Streumer m.fl., 1999). Med den innovativa kapaciteten menas att 

man som organisation oftare arbetar under större osäkerhet med nya investeringar, marknader 

och produkter. En innovativ organisation ser vikten av att arbeta mot framtida mål och 

visioner för att inte hamna efter i utvecklingen (Wolvén 2000:216). 

 

I denna studie har vi valt att intervjua personer där samtliga arbetar inom HR-befattningar. 

Detta för att få en djupare förståelse om vad som sker med en HR-funktion i en lågkonjunktur 

och vad som kan tänkas hända med funktionen i framtiden. Det har valts fyra företag i denna 

studie, tre befinner sig i den offentliga sektorn och en befinner sig i den privata.  

 

Denna uppsats riktar sig till studenter som läser personalrelaterade ämnen och till 

yrkesverksamma inom HR och personaladministration. Uppsatsen är även relevant för chefer 

då den kan ge en ökad förståelse för HR-funktionen och vad som kan ske i dess profession i 

framtiden. 
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1.1 Syfte 

Syftet med uppsatsen var att titta på HR-personalens syn på HR-funktionens roll och 

arbetssätt i en lågkonjunktur. Syftet var även att titta på HR-personalens syn på HR i 

framtiden och vilka förväntningar de har på HR-funktionens roll genom att vända oss till fyra 

företag i Västra Götalands län.   

 

1.2 Frågeställningar 

1. Hur ser HR-funktionens roll ut i en lågkonjunktur? 

2. Hur ser HR-funktionens arbetssätt ut i en lågkonjunktur? 

3. Hur kommer företagens HR- funktion att se ut i framtiden? 

4. Vilka förväntningar finns på HR-funktionens roll i framtiden? 

 

1.3 Begreppsdefinitioner 

Här presenteras olika begreppsdefinitioner som är ständigt återkommande i studien. Detta för 

att läsaren skall få en större förståelse för de centrala begrepp som används och hur vi har 

tillämpat dessa under uppsatsens gång.  

1.3.1 Lågkonjunktur 

Enligt konjunkturinstitutet gick den svenska ekonomin in i en lågkonjunktur augusti 2008 och 

verkar än idag 2010 (Internet 2).  

 

En lågkonjunktur är enligt Nationalencyklopedin:  

 
”En ekonomisk situation i regel präglad av arbetslöshet, låg ekonomisk aktivitet och låg 

inflation.” (Internet 3) 

 

1.3.2 Roll 

Med roll ansluter vi oss till Nationalencyklopedins förklaring där roll är: 

 
”Ett sociologiskt begrepp för de förväntningar och normer som är förknippade med en 

social position eller uppgift. Varje individ innehar flera roller.” (Internet 4)  

 

 

1.3.3 Professionalisering  
Med professionalisering ansluter vi oss även här till Nationalencyklopedins förklaring där 

professionalisering innebär:  

 
”Process som leder till att en yrkesgrupp tillägnar sig de kännetecken och den 

kompetens som är utmärkande för en profession […] Professionalisering leder ofta till 

att yrkesgruppen erhåller legitimation, vilken tillsammans med regler för utövande av 

yrket innebär monopol på yrket och därmed också möjligheter att ställa högre krav på 

samhälleliga belöningar. Professionalisering som allmän tendens framträder oftast i 

samhällen med en hög grad av specialisering.” (Internet 5) 
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1.3.4 Human Resource funktionen 

Synsättet på organisationer som en maskin ersattes i början och mitten av 1900-talet av 

Human Relations-skolan, ett synsätt där människan står i centrum istället för maskinen 

(Lindmark & Örnevik, 2006:32). Human relations-skolan betraktar människor som en social 

varelse med sociala behov (Wolvén, 2000:88). Studierna visade att förutom ekonomiska 

belöningar, förbättrad arbetsmiljö och teknisk utveckling påverkar beröm, trygghet, sociala 

normer i arbetsgruppen och tillsägelser arbetsprestationen (Lindmark & Örnevik, 2006:33). 

Vidare har detta perspektiv betydelse än idag för organisationer som värdesätter de mänskliga 

resurserna och dess behov på arbetsplatserna. Utifrån Human Relation skolan har Human 

Resource Management (HRM) växt fram under 1980-talet och haft stor genomslagskraft. 

Detta hänger samman med att arbetslivet har förändrats mot mer kunskapsbaserade arbetssätt 

och i takt med en ökad medvetenhet om att medarbetarna är grunden till en konkurrenskraftig 

organisation. HRM syftar till att låta enskilda individer och arbetsgrupper växa och utvecklas 

i sin yrkesroll. Förutom att administrera personalen handlar det även om att bygga en 

organisation som möjliggör en utveckling av de mänskliga resurserna (Lindmark & Önnevik, 

2006:21-22). Enligt Alvesson handlar HRM om hur man rekryterar, utbildar, vidareutvecklar 

och belönar sin personal för att få den att prestera i arbetet. Genom att rekrytera en viss typ av 

människor och utveckla dess förmågor i vissa riktningar, påverkar man deras sätt att utföra 

arbetet och därmed arbetets resultat (Alvesson & Svenningsson, 2007: 457). Det betonas 

alltmer att HRM bör finnas på en strategisk nivå för att kunna integrera affärsidén och 

personalidén på ett naturligt sätt. Denna förändring kan ses ute i olika organisationer som har 

ändrat benämningen på personalavdelningen till Human Resource-avdelningar (Lindmark & 

Önnevik, 2006:21-22). I denna uppsats kommer benämningen HR-funktionen användas 

begrepp för denna avdelning. Detta för att de företag intervjuerna har utförts på ändrat 

benämningen från personalavdelning till HR-avdelning.  
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2. Tidigare forskning 
Det har utförts en del forskning om Human Resources genom åren. Den forskning som 

presenteras i uppsatsen publicerades mellan åren 1999 och 2009. De vetenskapliga artiklarna 

är hämtade från databasen Illumina Eric (Education Resources Information Center). Det har 

endast använts internationell forskning då studier i Sverige inom området ej funnits, vilket 

inte förutsätter att det inte existerar några.   

 

Den tidigare forskning som vi refererar till handlar om HRs funktioner, vilka krav som ställs 

på HR, utmaningar för HR, vad tekniken har för påverkan på HRs funktion och HR-

funktionen i framtiden. En av våra studier behandlar Human Resource Development och dess 

framtid. HRD enligt Lindmark & Önnevik är den del i HR-cykeln som specifikt arbetar med 

utveckling av de mänskliga resurserna i Human Resource Development (Lindmark & 

Önnevik, 2006:171).  

 

2.1 Hur ser HR-funktionen ut idag?  

I en studie av Gifford (2007) var syftet att undersöka hur HR-funktioner, oavsett storlek och 

bransch, möter utmaningar i struktur, roll, kompetens och relationer. Respondenterna i denna 

studie var HR-personal från brittiska organisationer. Lite över hälften (53 %) av 

organisationerna i studien har omstrukturerat deras HR-funktion det senaste året (2006) och 

(81 %) har utfört det de senaste fem åren. Den vanligaste orsaken var att möjliggöra HR-

funktionen till en mer strategisk bidragsgivare.  

 

Nästan tre fjärdedelar av de tillfrågade väljer externa kurser, hälften väljer interna 

tillställningar och externa konferenser som det viktigaste redskapet för att stänga 

kompetensbristen. De vanligaste svårigheterna man stöter på vid en omorganisation av HR- 

funktionen är att definiera nya roller, otillräckliga resurser, hantering av kompetensgap, 

otillräckligt med teknologi och motstånd inom HR. En centraliserad HR-funktion med HR-

administrativa tjänster finns i 28 % av de organisationer som svarat på enkäten. Över två 

tredjedelar av organisationerna levererar nu sina delade tjänster (shared services) helt internt 

och en fjärdedel välde att outsourca. En rad fördelar identifieras med delade tjänster. Den 

vanligaste är ompositionering av HR-funktionen som gör dem till en mer strategiskt 

bidragsgivare i organisationen. Det hjälper även HRs arbete att inrikta sig på förädling av 

tjänster och kvaliteten i HR servicen. HR som affärspartner förekommer i 38 % 

av organisationerna i studien. Med HR som affärspartners arbetar HR-personal med att hjälpa 

företagsledare att definiera och leverera ekonomiska mål och kundmål (Ulrich & Brockbank 

2007:221). Ett antal fördelar med HR som affärspartners observerades i studien, bland annat 

blev HR en mer strategiskt bidragsgivare. Andra fördelar var att HR är mer företagsvänligt 

fokuserad, personalledningsfrågor ges större betydelse och HR-funktionen har förbättrat sin 

trovärdighet.  

 

HR-funktionen har under de senaste tre åren (04-07) fördubblat andelen satsningar på 

strategiskt arbete, på bekostningen av den administrativa verksamheten. Under de närmsta tre 

åren efter studien förväntar sig Gifford att förändringen kommer att gå i samma riktning. 

Utvecklingen av HRs strategier och policys samt att bidra till affärsstrategin de viktigaste 

satsningarna för HR-personal. Stöd till linjechefer och HR-administration är de mest 

tidskrävande uppgifterna. 
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Nästan alla organisationerna i studien mäter HRs effektivitet och över hälften undersöker HRs 

effektivitet genom praktiskt HRM arbete och dess effekt på resultatet som frånvaro. Tre 

fjärdedelar av HR-personal skulle vilja gå längre i överförandet av förvaltningsansvaret av 

människor till linjen. Ett hinder för utveckling verkar vara linjechefernas prioriteringar, deras 

kunskaper, den tid som står till deras förfogande och dålig självbetjäning för chefer (Gifford, 

2007: 2-3).  

 

Denna studie visar hur HR-funktionen ser ut utifrån HR-personal i England. I denna uppsats 

bidrar studien till möjligheter att kunna jämföra om det skett någon förändring av HR-

funktionen i dag i våra undersökta företag.  

 

I en studie om informationsteknologi (IT) från Bartol m.fl. framgår det att IT effektivare 

möjliggör tillgången till och sprida information för HR- experter (Bartol m.fl., 2003:159). För 

att ge dessa IT-stöd till verksamheten krävs det förändringar i kompetens hos HR-personal. 

Personalen kan behöva lära sig nya färdigheter på områden och detta påverkar vad som 

förväntas av dem. Istället för att minska kompetensen i arbetet menar Bartol m.fl. att IT 

snarare bidrar till kompetensutveckling i arbetet genom att reducerar tiden man spenderar på 

rutinarbete. För det krävs att individerna lär sig nya färdigheter som kan underlätta för dem att 

handskas med de nya jobbförväntningarna (Bartol m.fl., 2003:174).  

 

En studie av Rowold (2007) visar vidare på att utbildningar inom teknik är nödvändigt för att 

uppdatera personalens kunskap, kompetens och förmågor, samtidigt som det främjar till 

engagemang i arbetet. Studien visar på att utvecklingsinstanser är relevanta för organisatorisk 

framgång och för hur de påverkar specifika organisatoriska mål (Rowold, 2007:8). 

Utvecklingen av ny teknik och kommunikationssystem kan förenkla HR-personalens arbete 

och leverera HR rådgivning och tjänster till linjen. Användning av organisatoriska intranät, 

Internet och HR teletjänstecentraler ges det möjlighet för linjechefer att lösa en del HR-arbete 

utan hjälp av HR-avdelningen. Följaktligen tenderar företag att ersätta HR administrativ 

personal med ny teknik för att kunna utnyttja kostnadsfördelarna av minskad personal 

(Papalexandris & Panayotopoulou, 2004:283). Helt klart är att IT och teknik är viktigt för 

HR-personal, dessa delar har haft och kan ha stor påverkan på HR-funktionens roll idag och 

även i framtiden. Med presenterade studier kan vi se om förändringarna i HR-funktionen har 

skett och kommer att ske. Detta medför att det kan göras jämförelse med resultatet från denna 

uppsats och se om utvecklingen går åt samma håll när det gäller de undersökta företagen. 

 

2.2 HR i framtiden 

I en studie av Jan N. Streumer m.fl. (1999) jämfördes en forskning i USA med en som 

forskarna utförde på samma sätt i Nederländerna. Det yttersta målet med studierna var att 

skapa en inventering av trender och utveckling som yrkesverksamma inom HR anser vara 

betydelsefulla när det gäller framtida HRD området. I Nederländerna verkar den troligaste 

utvecklingen vara, mätning av resultat för företag med kriterier som är relevanta för 

konsumenterna, mindre tonvikt på traditionella utbildningskoncept, lärande integrerat med 

arbetet och ökad betydelse av den innovativa kapaciteten hos organisationer dvs. större vikt 

på nyskapande.   

 

I USA tror man att företag kommer att fortsätta att experimentera med centralisering och 

decentralisering av HR-funktionen, leta efter rätt blandning av övergripande ledning och 

lokala genomföranden av utbildning. Det kommer troligtvis att finnas en ökad betydelse av 
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den innovativa kapaciteten hos organisationer och ledarskap kommer alltmer att uttryckas 

genom team.  

 

Vidare visar studien av Gifford (2007) att förmåga till nyskapande kommer att innebära 

utmaningar för HR-personal i framtiden. De största utmaningar som ligger framför HR-

personal är att kunna utveckla påverkningsförmågor (influencing skills) och strategiskt 

tänkande (Gifford, 2007:24).  
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3. Teori 
I denna studien har vi valt att använda oss av Ulrich & Brockbanks teori om värdeskapande 

HR. Teorin är ingen utgångspunkt i denna studien utan vi har valt oss att ansluta oss till den 

under arbetets gång. Detta beror på att det fanns svårigheter i att hitta en teori som kunde 

agera som en grund utifrån frågeställningarna. I teorin lägger Ulrich & Brockbank fram en 

handlingsbaserad modell för hur omvandlingen av HR-funktionen ska se ut. Ulrich & 

Brockbank menar på att Human Resources området befinner sig i en förändringsfas där 

traditionellt HR-arbete som administration av löner och förmåner automatiseras och läggs ut 

på andra företag. Resultatet i denna uppsats visar på samma utveckling. Det är därför av vikt 

att se hur denna förändring i HR-rollen utvidgas och förändras eftersom HR i modellen ska 

rikta in sig på att skapa värde.  

 

Anledningen till att vi har tagit med Otto Granberg är för att illustrera de olika rolltyper som 

finns bland HR-personal och dess syn på personalfrågor. 

 

Resultatet från studien kommer att ställas mot modellerna för att se om vi kan finna liknande 

förändringar hos de valda studerade företagen i denna uppsats. 

 

 

3.1 Värdeskapande HR  

 

 

 
 

Figur 1.1 De fem olika delarna av värdeskapande HR (Ulrich & Brockbank, 2007:20).  

Som bilden visar ovan utgör värdeskapande grunden för HR och består av fem delar som 

tillsammans bildar en HR-modell (Ulrich & Brockbank, 2007:20). Dessa olika delar kommer 

att i korta drag beskrivas nedan.  
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3.1.1 Externa affärsrealiteter  

För att HR ska kunna skapa värde måste de veta vad värde är och detta definieras av 

mottagaren. HR måste lära sig att hjälpa sina aktörer ta uti med frågor som är viktigast för 

dem och förstå de grundläggande externa affärsrealiteter som formar branscher och företag. 

Ulrich och Brockbank menar på att de realiteter som påverkar affärsverksamheten kan 

grupperas under tre rubriker: teknik, ekonomi och regelverk och arbetskraftens 

sammansättning. HR måste arbeta med att känna till trender inom vart och dessa områden för 

att bevara trovärdigheten. För att samla ihop fakta om trender krävs en ständig medvetenhet 

om omvärlden. När det gäller teknik skriver Ulrich och Brockbank att HR inte kan ignorera 

tekniken, de måste förstå hur teknik skapas och veta hur man tillämpar befintlig teknik för att 

kunna vara konkurrenskraftiga (Ulrich & Brockbank, 2007:30-31). Frågor om ekonomi och 

regelverk ger affärsoperationen ett sammanhang. Det är oftast inom dessa områden som 

förändrade förväntningar hos kunder, aktörer, chefer och medarbetare sker (Ulrich & 

Brockbank, 2007:36).  

 

3.1.2 Externa och interna aktörer  

HR får större relevans om de håller de externa aktörerna i sikte. HR medarbetare som ser efter 

de yttre skeendena först kan sedan anpassa verksamheten till det resultat som spelar roll för de 

två viktigaste aktörerna; investerare och kunder. När det gäller investerare finns det sex saker 

HR medarbetare kan göra för att koppla sitt arbete till aktörernas värde. 

1. Lära sig investerarnas språk 

2. Förstå betydelsen av immateriella värden 

3. Skapa HR-processer som ökar det immateriella värdet  

4. Betona det immateriella värdets betydelse för den totala aktieägaravkastningen  

5. Utforma och genomföra granskningar av det immateriella värdet  

6. Skapa samstämmighet mellan HR-processer och investerarnas krav (Ulrich & Brockbank, 

2007:55). 

 

Från interna aktörer syns resultatet i form av organisatoriska förmågor och individuella 

färdigheter. Medarbetarna ska främst fokusera på att utöka sina personliga färdigheter, men de 

behöver ändå använda sig av och bidra till att bygga upp de organisatoriska förmågorna. När 

det gäller chefer måste de både bygga upp organisatoriska förmågor och vidareutveckla 

personliga färdigheter. HR satsningarna på chefer innebär därför att hjälpa linjecheferna skapa 

förmågor och att hjälpa medarbetarna utveckla sina färdigheter (Ulrich & Brockbank, 

2007:78). Samtalen med linjecheferna kommer att allt mer handla om hur företagsledare kan 

nå mål men även kunskap om externa affärsrealiteter, investerare och kunder (Ulrich & 

Brockbank, 2007:79). Det är även viktigt att vara medarbetarnas talesperson och utveckla 

humankapital då det hjälper HR att koppla medarbetarbeteende till resultat för investerare, 

kunder och linjechefer. Det kräver därför att man är lyhörd till medarbetarnas mänskliga 

behov och då får medarbetarna värde av HR-personalens arbete. För att HR ska skapa värde 

till medarbetarna måste de uppnå följande: 

1. Skapa ett talangerbjudande. Det innebär att låta medarbetarna veta att de värdesätts och 

tillåts att skapa värde. 

2. Representera medarbetarnas intresse, så att deras röster blir hörda inför linjecheferna. 

3. Leverera administrativt stöd som visar omsorg om medarbetarna. 

4. Se till att medarbetarna har färdigheterna som krävs för att leverera organisatoriska 

förmågor (Ulrich & Brockbank, 2007:90-91) 

 



 9 

3.1.3 Värdeskapande HR-processer  

För att HR arbete ska kunna skapa mer värde måste medarbetare ha en tydlig mental karta 

över vad HR arbete är. Det finns fyra grupper av HR-processer som följer flöden och 

processer av central betydelse för att en organisation skall vara framgångsrik. Den första 

gruppen är uppdelning av personalflöde, det innebär att man tittar på vad som händer med 

organisationens viktigaste tillgångar, det vill säga, personalen. Genom att vara uppmärksam 

på personalflödet kan man se till vilka talanger som finns i organisationen och använda dessa 

för att uppnå sin strategi. Den andra gruppen är performance management flöde, som är 

kopplat till personalens arbete, det vill säga, standarder och mätningar, ekonomiska och icke 

ekonomiska belöningar och feedback som återspeglar aktörernas intresse. 

Uppmärksammandet av detta kan uppmuntra människor till att ta ansvar för sina prestationer 

och vidta åtgärder när så inte sker.  Den tredje gruppen är informationsflöde som innebär allt 

som gör att personalen håller sig uppdaterad med organisationen och det kollektiva 

kunskapsresurserna. Man ser till att folk vet vad som händer och varför. Den fjärde gruppen är 

arbetsflöde, det vill säga, vem som utför arbete, hur det utförs och var det utförs sammanför 

enskilda insatser till organisatoriska resultat. Att uppmärksamma arbetsflödet ger man den 

styrning, det ansvarstagande och de fysiska omständigheter som krävs för att resultatet ska 

vara av hög kvalité (Ulrich & Brockbank, 2007:106).  

 

3.1.4 Uppbyggnad av HR-resurser  

Eftersom denna del är irrelevant för uppsatsen kommer den att presenteras kortfattat. 

Anledningen till att den tas upp är för att den är en del av modellen för värdeskapande HR. 

HR funktionen måste skapa kreativa strategier och organisera resurser så att HR- 

medarbetares individuella insatser kombineras för att skapa värde. Här lägger Ulrich och 

Brockbank upp en modell för hur HR chefer kan bygga upp sin strategi på så vis att de 

sammankopplar och integrerar de olika aktörskraven, affärsstrategierna, organisatoriska 

förmågorna och HR-processerna. HR chefer kan på detta sätt se till att deras funktion 

levererar värde genom att de kan bestämma hur den ska styras, mätas och strategiskt 

fokuseras. Vidare visar Ulrich & Brockbank på vilka HR-funktioner som ska organiseras för 

att leverera arbete. De lägger fram perspektivet att värde skapas när HR-organisationen 

stämmer överens med företagets organisation. Därefter diskuterar författarna hur man kan 

organisera både HR transaktionsarbete (outsourcing osv.) och HRs omvandlingsarbete. Att 

bygga upp HR-resurser kan användas av HR direktörer för att de kan bedöma om de har 

organiserat sin funktion så att de leverera maximalt värde (Ulrich & Brockbank, 2007:23). 

 

3.1.5  Att säkerställa HR-professionalism 

HR medarbetare levererar värde genom rollerna de spelar och kompetenserna de uppvisar. 

Här ger Ulrich & Brockbank specifika råd för de nya roller som HR har i sin organisation och 

hur de har utvecklats det senaste decenniet. De föreslår fem roller för HR-medarbetare (Ulrich 

& Brockbank, 2007:24) 

1. Talesperson för medarbetarna, som fokuserar på dagens medarbetare. 

2. Utvecklare av humankapital, som inriktar sig på hur medarbetare förbereder sig inför 

framtiden. 

3. Funktionsexpert, som syftar till att en del av HR arbetet levereras genom administrativ 

effektivitet, det vill säga, genom teknik, policys, menyer och interventioner, vilket vidgar 

funktionsexpertens roll. 

4. Strategisk partner, har flera olika dimensioner, att vara affärsexpert, förändringsledare, 

kunskapsledare och konsult. 
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5. HR- ledare, att vara ledare är summan av de första fyra rollerna som utgör ledarskapet. 

HR- ledaren har även implikationer för HR-funktionens ledarskap, för samarbete med 

andra funktioner, för att säkerställa bolagsstyrning och övervaka HR-avdelningen. (Ulrich 

& Brockbank, 2007:220) 

 

Att tillvarata HR- professionalismen handlar vidare om att HR-medarbetare måste förstå 

ramar för vilka kompetenser som krävs för att tillhöra toppskiktet av HR-medarbetare (Ulrich 

& Brockbank, 2007:24). Uppbyggnaden av kompetenser görs på hemmaplan, då HR har sina 

egna kompetenser som medarbetare behöver för att kunna maximera värdet som de skapar för 

nyckelaktörer. Luckor i kompetenser måste täppas igen så fort och effektivt som möjligt för 

att HR ska kunna anta sin rätta roll, det vill säga, vara en bidragande faktor till 

konkurrenskraftiga affärsresultat (Ulrich & Brockbank, 2007:240).  Utvecklandet av HR 

personal kan ske på två sätt; utbildning och utveckling. Utbildning riktar sig in på formell 

utbildning där deltagarna får lära sig specifika färdigheter och specifik information. 

Utveckling innefattar alla de styrda aktiviteter som hjälper människor att lära sig av erfarenhet 

(Ulrich & Brockbank, 2007:264).  

 

3.2 Roller i HR-funktionen 

Organisationen påverkar i hög grad vilken roll som HR-funktionen väljer att ha. Otto 

Granberg redovisar utifrån Armstrong (2001) en fyrfältstablå med olika rolltyper för 

personaladministration och human resource management (Granberg, 2003:18-19).  

 

 
 

I vänstra delen av tablån är det förändraren som är ingripande och strategiskt. Personens syn 

på personalfrågor ligger nära företagsperspektivet. I högra rutan av tablån är det rådgivaren 

som är icke ingripare och strategisk. Denna roll agerar som internkonsulter och överlämnar 

medparten av personalarbetet till linjens chef. Föreskrivaren i vänstra nederdelen av tablån är 

ingriparen och taktikern. Personerna ses som ”missnöjets lakejer” och som arbetar med att 

formulera och övervaka regler som avser de anställda. Hjälpgumman i högre nederdelen är 

icke ingriparen och den taktiska. Dessa personer tillhandahåller enbart hjälp som efterfrågas 

av linjens chefer (Granberg, 2003:19). 
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4. Metod 
I denna uppsats har den kvalitativa metoden valts, detta medför en djupare förståelse av de 

fenomen som uppsatsen behandlar (Ryen, 2004:14-15). Då den som intervjuas är expert på sig 

själv, sin kunskap, sin förståelse och sina känslor blir det viktigt att försöka få tillgång till 

detta och få fram deras uppfattningar om den sociala världen. Som forskare är det därmed 

viktigt att inte tvinga på intervjupersonerna sina egna tolkningar. Dessa tolkningar kommer 

däremot att stämmas av med intervjupersonen under intervjuns gång (Ryen, 2004:53).  

 

4.1 Kvalitativ innehållsanalys 

I den kvalitativa innehållsanalysen har vi använt oss av metodiska uppsättningar av koder för 

att beskriva datasegment som innehåller liknande material. I skapandet av koder i analysen 

användes intervjuguiden som källa till koderna. I den kvalitativa innehållsanalysen inbegrips 

en bredare och mer subjektiva kodningskategorier. Vidare har räknandet av koder blivit ett 

avgörande steg i att tolka mönster som finns i koder vilket innebär en dekontextualisering och 

en rekontextualisering. Dekontextualisering syftar till att svara på frågor om vad och hur 

många något syftar till. I denna uppsats har vi räknat utsagor för att hitta likheter och olikheter 

bland svaren. Detta för att se generella drag i intervjumaterialet. För att uppsatsen skall bli av 

kvalitativ art har vi även gjort en rekontextualisering som besvarar frågor om varför och hur 

mönstret i frågorna kommit till. I denna del läggs vikt vid att förstå nya sammanhang som 

upptäckts via kodningen och räkningsprocessen (Morgan, 1993:114-16). 

Rekontextualiseringen i denna studie syftar till att yttranden under intervjuerna förflyttas från 

ett sammanhang till ett annat.  Detta för att skapa nya samband som uppstått under 

bearbetningen av intervjumaterialet och försöka förstå hur dessa kommit till. 

 

4.2 Urval 

I urvalet sker en presentation om hur vi har gått till väga i studien gällande intervjupersoner, 

material, tillvägagångsätt för sökning av tidigare forskning, intervjuguidens utformning, 

intervjuernas tillvägagångsätt, hur utskrifterna skett och bearbetning och analys av material. 

4.2.1 Intervjupersoner 

Det har gjorts ett strategiskt urval där personal inom HR- befattningar valts i denna uppsats 

(May, 2001:121). Intervjupersonerna kommer från tre stora -och ett medelstort företag i 

Västra Götalands län. Ett av dessa företag representerar den privata sektorn, medan de andra 

tre representerar den offentliga. Urvalet av företag har skett genom att fokus legat på att vi ska 

få kontakt med relativt stora företag i Västra Götalands län. Vi har därför använt oss av en 

sammanställning på de hundra största företagen i Göteborg (Internet 4). Etableringen av 

kontakt med intervjupersonerna skedde genom telefonkontakt där vi presenterade oss själva 

och vårt syfte med studien. Vidare bokade vi tid med intervjupersonerna och skickade ut e-

mail till dem som ville ha mer information om vår studie. 

 

Intervjupersonerna representerar bland annat två personalchefer, en personaldirektör, en HR 

konsult, en utvecklingsledare, en förhandlingschef och en HR-ansvarig. I resultatet har vi valt 

att benämna personerna efter deras befattning. Samtliga intervjupersoner har arbetat med HR-

frågor i över tio år och medianen för intervjupersonernas arbetslivserfarenhet inom HR är 20 

år. 
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4.3 Material 

I intervjuguiden anges det ämne som är föremål för undersökningen och i vilken ordning de 

kommer att tas upp under intervjun. Tematisering har gjorts med hänsyn till undersökningens 

relevans och den har även utformats dynamiskt med hänsyn till det mellanmänskliga 

förhållandet i intervjun. Den tematiska delen ska bidra till kunskapsproduktion och den 

dynamiska till skapandet av samspel mellan intervjuaren och intervjupersonen (Kvale, 

1997:121). Den dynamiska delen skall stimulera till ett positivt samspel så att samtalet hålls 

flytande och där den intervjuade känner sig motiverad till att tala om sina upplevelser och 

känslor. Därmed har frågorna gjorts lättbegripliga, korta och fria från akademiska ordval 

(Kvale, 1997:122). 

 

Enskilda semistrukturerade intervjuer har använts för att söka efter faktisk information, 

åsikter och attityder om fenomenet vi vill undersöka. Denna intervjuform tillåter den 

intervjuade att svara med större frihet och att fördjupa svaren på ett sätt som standardiserade 

intervjumetoder inte tillåter (May, 2001:150-151). I intervjuguiden finns uppföljningsfrågor 

där den intervjuades svar kan ges ett vidare innehåll genom att ställa direkta frågor om vad 

som just sagts för att få den intervjuade att vidareutveckla sina svar. Sonderande frågor 

ställdes för att söka efter svar utan att ange vilken dimension som skall uppmärksammas. Till 

viss mån har det används strukturerade frågor för att kunna avbryta på ett hövligt sätt när 

ämnet är uttömt och svaren irrelevanta för undersökningsämnet. Tolkande frågor har ställts 

genom att omformulera ett svar för att försöka klargöra vad personen egentligen menar 

(Kvale, 1997: 124-125). 

 

4.4 Tillvägagångssätt 

I arbetsprocessen söktes det på orden ”Human Resources” och ”Research”. Under fliken Peer- 

Reviewed Journals kom det upp 462 artiklar. Därefter söktes det på ”HR” och ”HR-function” 

där 232 respektive 3 Peer Reviewed Journals kom fram. Google översätt användes för att 

kunna översätta tidigare forskning från engelska till svenska. Vidare tematiserades 

undersökningens syfte, som blev HRs roll samt arbetssätt i en lågkonjunktur och HR i 

framtiden med förväntningar på dess roll (Kvale, 1997:85). Detta gjordes genom 

formulerandet av ett tydligt och klart syfte som under arbetets gång har fungerat som riktlinje. 

Arbetsfördelningen under uppsatsen var jämt fördelad och utöver egna ansvarsområden har 

samarbetet varit väl fungerande. Det var av ytterst vikt att båda skulle vara delaktiga i 

uppsatsens alla processer.    

 

4.4.1 Intervjuguiden 

Intervjuguiden utformades med öppna frågor för att främja till diskussion då intervjun bygger 

på ett samspel mellan intervjuaren och intervjupersonen (Kvale, 1997:120). I intervjuguiden 

kom de tematiska frågorna att försöka ringa in vad vi ville veta, det vill säga frågorna i 

huvudfasen och de dynamiska frågorna kom att innefatta frågor som vi hoppades skulle 

innebära att intervjupersonerna kände sig trygga (Kvale, 1997:121-122). De dynamiska 

frågorna var bakgrundsfrågor som var till för att enbart visa intresse för intervjupersonen, 

visserligen hade vi inte fler än två, men det var dels för att inte uppta intervjupersonernas tid 

för mycket och dels för att vi ville ha frågor som var direkt relevanta till undersökningen. 
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4.4.2 Intervjun 

Intervjun inleddes med en presentation av oss, syftet och frågeställningarna så att 

intervjupersonen fick en klar bild över uppsatsen. Samtycke till inspelning av intervjuerna 

inhämtades. Varje intervjuperson fick även skriva på ett intervjukontrakt där de har fått ta del 

av information som berör intervjuerna och arbetet, detta var till för att säkerställa att 

intervjupersonerna fått information om hur deras uttalanden kommer att behandlas och vad de 

har för rättigheter. Under intervjuns gång ställdes följdfrågor där intervjupersonerna tillbads 

utveckla sina resonemang, ifrågasättning skedde och de fick reda ut begrepp som de använder 

sig utav för att öka valideringen i rapporten. Intervjuerna tog i genomsnitt en timme att utföra. 

 

4.4.3 Utskriften 

I utskriften har vi verifierat kunskapen genom att fokusera på validitet (Kvale, 1997:207) som 

syftar till sanning och kunskap, för att få intervjuundersökningen hållbar, försvarbar och 

övertygande (Kvale, 1997:215). Transkribering skedde enligt principen om formellt språk 

(Kvale, 1997:154-156) Detta för att göra intervjupersonerna så rättvisa som möjligt och inte 

leda till en oetisk stigmatisering av någon specifik person (Kvale, 1997:158).  Riktlinjen i 

denna uppsats har varit att föreställa sig hur de själva skulle ha velat formulera sig i skrift när 

vi återgett intervjupersonerna i citat (Kvale, 1997:56). Vi valde att göra utskrifterna själva för 

att säkra de många detaljer som är relevanta för analysen. Vidare har vi i utskriftstadiet 

försökt dölja identiteten hos den intervjuade genom att inte ha med företagsnamn, namn eller 

andra yttranden som kan bidra till identifierandet av personerna (Kvale, 1997:158). Detta för 

att vara noggrann med att anonymiteten säkras. Utskrifterna och bandningen har förvarats 

med lösenordskyddade datorer och omkodning av dokument har gjorts för att obehöriga inte 

skall ha tillgång till dem. När bandningarna inte behövdes mer har vi valt att radera dem.  

 

4.5 Bearbetning och analys av material 

Materialet har analyserats och bearbetats efter principen att skapa mening med ad hoc. Detta 

innebär att det har använts olika angreppssätt och tekniker för skapandet av mening. Skapa 

mening med ad hoc innebär att det inte finns en standardmetod för analysen av 

intervjumaterialet. I denna uppsats har det växlats fritt mellan olika tekniker för att finna 

förbindelser, strukturer och djupare tolkningar i materialet. I analysens första fas skapades ett 

allmänt intryck genom att först ha läst igenom intervjuerna och sedan gått tillbaka till 

särskilda avsnitt i data. Vidare har viss kvantifiering gjorts då vi räknat yttranden som anger 

olika svar till en specifik fråga (Kvale, 1997:184). Tematisering av resultatet har gjorts utifrån 

problemområdet för att skapa struktur och en röd tråd genom uppsatsen, samt för att 

underlätta och göra en grov strukturering. Detta har inneburit att vi kunnat se vad som hör 

ihop med vad i de sammanställda data. Det skapades en helhetsbild för att senare försöka hitta 

viktiga underliggande orsaksmekanismer till de undersökta fenomenen (Backman, 2008:60) 

och djupare tolkningar av yttranden (Kvale, 1997:184) 

 

4.6 Förförståelse 

Enligt Alvesson är förståelsen en grundläggande existensrätt för varje människa. Varje dag 

orienterar vi oss med hjälp av förståelsen för att kunna leva. Därför är det viktigt att börja med 

att utforska förståelsen (Alvesson & Sköldberg, 2008:199).  Förförståelsen om HR-

funktionens roll i en lågkonjunktur är att HRs betydelse minskar då det är svårt att motivera 

varför eventuella nedskärningar inte ska göras där först. Det råder en delad mening kring 
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förväntningar på HR-funktionens roll i framtiden. Den ena anser att HR-funktionen kommer 

att ha det svårt ute på arbetsplatsen i framtiden. Detta på grund av att egna erfarenheter har 

visat att inte många känner till vad HR gör, vilket kan leda till att deras roll underskattas och 

därmed mister sin betydelse. Den andra anser att HR inte alls kommer att minska sin 

betydelse då tron är av sådan att HR och ledningen kommer att få ett ökat samarbete i 

framtiden, detta på grund av erfarenheter från tidigare arbetsplatser. Därmed kommer HR-

funktionen få det lättare att kunna hävda sin yrkesroll eftersom de har ledningens stöd i 

ryggen.   

 

4.7 Etiska övervägande 

Det finns fyra forskningsetiska principer för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning 

som vetenskapsrådet lagt fram. Den första principen är informationskravet, där vi har 

informerat om syftet med uppsatsen och vilka villkor som gäller för intervjupersonerna när 

det gäller deltagandet i undersökning. Genom att intervjupersonerna har fått skriva på ett 

intervjukontrakt som berör information om deras villkor har vi säkerställt att 

intervjupersonerna fått och förstått den information som getts. Den andra principen berör 

samtyckeskravet där vi fått undersökningsdeltagarnas samtycke till att använda företagens 

namn i arbetet. Deltagarna har även självständigt bestämt på vilka villkor de har deltagit i 

undersökningen och detta har vi förtydligast i intervjukontraktet. Den tredje principen är 

konfidentialitetskravet i vår uppsats innebär att deltagarna kommer att förbli anonyma i 

arbetet och att det inte finns någon information i uppsatsen som kan binda dem till ett 

uttalande. Inspelningarna och utskrifterna av intervjuerna har förstörts efter att vi inte behövt 

dem till uppsatsen något mer. Nyttjandekravet som är den fjärde principen tillgodoses genom 

att ingen annan än vi och handledaren får ta del av insamlad data. När den insamlade data inte 

behövs mer kommer dokument och inspelningar att förstöras (Internet 5).  
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5. Resultat 
Resultatet har tematiserat utifrån frågeställningarna för att skapa en lättöverskådlig bild och 

för att läsaren lättare skall kunna följa med. 

 

I avsnittet presenteras de förändringar som har skett i HR-funktionens roll och arbetssätt i en 

lågkonjunktur. Vidare kommer även resultatet visa på förändringar i HR-funktionens roll och 

arbetssätt som inte går att härleda till lågkonjunkturen.  

 

Nedan följer en kort presentation av intervjupersonerna.  

 

Personalchef 1 har arbetat med HR-frågor i 25 år. 

Personalchef 2 har arbetat med HR-frågor i 12 år. 

Personaldirektören har arbetat över 20 år med HR-

frågor. 

HR-konsulten har arbetat med HR i 25 år. 

Utvecklingsledaren har arbetat i 30 år med HR-frågor. 

Förhandlingschefen har arbetat med HR i 20 år. 

HR-ansvarig har arbetat med HR i 10 år. 

 

5.1 HR-funktionens roll och arbetsätt i en lågkonjunktur 

De flesta av intervjupersonerna ansåg att HR-funktionen blir viktigare för företagen under en 

lågkonjunktur. Personalfrågor får ett annat värde i och med arbetsbrist som kan resultera i 

avskedningar. De flesta av intervjupersonerna ansåg att HR-funktionen spelar en större roll i 

en lågkonjunktur men att det inte skett någon förändring av rollen jämfört med hur det var 

innan lågkonjunkturen. Personalchef 2 beskriver detta följande: 

 
”HR spelar en stor roll, man kan säga att det är då vi har vår högkonjunktur, tyvärr. Då 

är vi verkligen i centrum för då behöver chefen all hjälp och all stöd de kan få, både 

med organisationen och hur den ska se ut.” (Personalchef 2) 
 

Personalchef 2 menar på att det centrala blir att se över organisationens förutsättningar och att 

i verkställandet av nerdragningar ska HR-funktionen vara ett stöd till cheferna. Personen 

berättade att företaget måste se över vad de kan spara in på när det är dåliga tider och då är 

personalen en stor kostnad. Detta arbete kan vara tungt och svårt för cheferna att hantera 

ensam. 

 

I motsatts till övriga intervjupersoner var det dock två som ansåg att HR-funktionens roll 

varken ökar eller minskar i en lågkonjunktur. De menar på att de har lika mycket att göra men 

fokuserar på andra frågor. Personalchef 1 beskriver detta på följande sätt:  
 

”Jag tror HR har en stor roll oavsett om det är högkonjunktur eller lågkonjunktur, bara 

olika fokus [..] Det handlar om prioriteringar och vad som är viktigast att göra.” 

(Personalchef 1)  

 

Personalchefen berättade att arbetsbördan är konstant men att arbetssättet ändras till det som 

är mest lämpligt för organisationens överlevnad. Organisationen ses som det centrala och HR 

ser över vad man kan spara in på genom att till exempel göra behovsanalyser när någon slutar. 
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Det ses även över vilka samarbetspartners man ska ha i omställningsstöd och vilka 

leverantörer man ska knyta till sig.  

 

Sammanfattat kan man säga att utifrån intervjupersonerna går det inte att konstatera att det har 

skett en förändring av HR-funktionens roll i en lågkonjunktur. Däremot kan vi se att de flesta 

anser att HR-funktionens roll har blivit viktigare det vill säga spelar en större roll.  
 

Ett övergripande drag är att de flesta av intervjupersonerna ansåg att ekonomiska och 

arbetsrättsliga frågor har blivit allt viktigare i en lågkonjunktur. Vilket har medfört att 

arbetssättet till viss del har ändrats eftersom det bland annat blir mindre fokus på utbildning, 

rekrytering och arbetsmiljöfrågor. Den intervjuade HR-ansvarige uttrycker bland annat 

förändringen i arbetssättet: 

 
”I en högkonjunktur satsar man mer på rekrytering och introduktion. I en lågkonjunktur 

satsar man mer på avveckling av personal. Arbetsbelastningen är därmed konstant.” 

(HR-ansvarig) 

 

Den HR-ansvarige menar på att denna skillnad i arbetsbelastningen inte är särskilt märkbar då 

de alltid har mycket att göra. Skillnaden ligger i sättet man arbetar på där fokus läggs på andra 

aspekter av deras arbete. Utifrån intervjupersonerna tolkar vi det som att arbetssättet ändras 

till att arbeta mer strategiskt eftersom ekonomi och arbetsrättsliga frågor har mer med den 

övergripande verksamheten att göra. De operativa delarna minskar i en lågkonjunktur i och 

med att man inte arbetar lika mycket med medarbetarna genom kompetensutveckling och 

trivselarbete med mera.   

 

5.1.1 HR-funktionens roll idag 

Vi har valt att ta med denna rubrik eftersom det finns faktorer som har förändrat HR-

funktionens roll över sikt men som intervjupersonerna inte kunde förklara med hjälp 

lågkonjunkturen. Dessa resultat anser vi är viktiga eftersom de kan ge en bakgrund och en 

bredare bild av HR-funktionen.  

 

När det gäller kraven som ställs på HR-funktionen idag anser två av intervjupersonerna att det 

ställs höga krav på HR-funktionen. En av personalcheferna poängterar detta med följande ord: 

 
”Det är inte bara det att man ska kunna lagar och avtal, det handlar mycket om att skapa 

förtroende och att få tillit i organisationen […] Kraven växer med själva utvecklingen.” 

(Personalchef 1) 

 

Personalchefen menar på att de krav som växt fram inte går att härleda till lågkonjunkturen 

utan är en naturlig följd i utvecklingen av HR-funktionen. Kraven för HR-personal har även 

ökat utifrån intervjuerna genom att cheferna tar över delar av de administrativa uppgifterna 

vilket medfört att HR-funktionen fått utveckla andra arbetsuppgifter. Utifrån 

intervjupersonerna kan man se att dessa kompetenskrav yttrar sig genom att det idag krävs 

utbildning och praktisk erfarenhet men även en helhetssyn av organisationen och dess 

verksamhet. Intervjupersonerna menar på att HR-funktionen är mer delaktiga i organisationen 

än vad de tidigare har varit. Detta förklaras med att HR-funktionen är mer insatt i 

verksamheten och vet vilka förutsättningar den har. Vidare skapar det möjligheter till att 

påverka vid beslutsfattande och på så sätt framföra betydelsen av de mjuka värdena i 

organisationen. Detta är en bidragande orsak till att HR- funktionen måste skapa förtroende 

och tillit i organisationen. 
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Intervjupersonerna har därigenom olika förklaringar till hur kraven växt fram, bland annat 

genom marknadsanpassning, högre grad av delaktighet och samarbete i verksamheten och 

genom krav från ledningen och chefer. 
 

De flesta av företagen som medverkat i denna studie har centraliserat sin HR-funktion för att 

slimma organisationen och få HR-funktionen i större grad att arbeta med mer affärsrelaterade 

frågor för att kunna visa på lönsamhet. En av personalcheferna beskriver denna förändring 

följande: 

 
”Det har förändrats mycket här [...] det är klart att man får jobba mycket med att sälja 

in. För att få respekt måste du kunna leverera, du måste kunna prata affärsspråket, prata 

pengar helt enkelt [...] att bli mer lönsamma.” (Personalchef 2) 

 

Personalchefen menar på att de måste arbeta med att komplettera det arbete man redan har 

genom att tänka lönsamt. Samtidigt menar intervjupersonen på att det inte alltid går att prata 

pengar, men att det går att användas som en inkörsport. Ett exempel intervjupersonen ger är 

sjukfrånvaro. Genom att arbeta med sjukfrånvaron kan man addera till ett antal andra projekt. 

För att dra ner sjukfrånvaron krävs det bland annat att man arbetar med friskvård och 

medarbetarundersökningar. 

 

Det har inte skett en större utveckling av HR-funktionen under lågkonjunkturen i samtliga 

företag. Intervjupersonerna menar på att HR-funktionen arbetar som de alltid har gjort.  

Förhandlingschefen uttrycker det på följande sätt: 

 
”Jag ser inte att vi har någon utveckling kopplad till lågkonjunkturen, utan det är ett 

långsiktigt arbete. Vårt mål är att arbeta mer strategiskt i verksamheten. Personligen 

tycker jag att det blir för mycket administrativt arbete, specifika händelser och 

problemlösning.” (Förhandlingchef) 

 

Förhandlingschefen menar på att det finns en strävan att arbeta mer strategisk inom HR-

funktionen men det administrativa och operativa -arbetet tar upp stor del av fokusen och 

därmed blir satsningar på det övergripande arbetet åsidosatt.  

 

De förändringar i arbetssättet under en lågkonjunktur är att företagen fokuseras på 

omorganisering av arbete och att det uppstått arbetsbrist vilket innebär att dessa frågor 

kommer i första hand. Vid arbetsbrist uppstår det förhandlingar med fackliga organisationer, 

arbetsförmedlingen osv. som tar oerhört mycket tid. Några av intervjupersonerna menar också 

på att utvecklingen sker hela tiden oavsett konjunkturläget, speciellt när de nyligen har gjorts 

omorganiseringar av HR-funktionen. Rent generellt utifrån intervjuerna har inga HR 

befattningar fått mer eller mindre att göra i en lågkonjunktur, då det alltid finns 

arbetsuppgifter att handskas med. Vidare menar de på att om arbetsbelastningen i en 

arbetsuppgift minskar, så ökar den i en annan. Ett exempel som en intervjuperson ger är att 

om arbetet kring rekrytering minskar, får de mer att göra vid uppsägningar och avgångar. Vad 

som framkommit under samtalen med tre av de intervjuade är att arbetssättet innehåller både 

strategiska och operativa delar. Personalchef 2 beskriver detta arbete: 

 
”De säger att vi både har en strategi och processer för olika områden som vi ansvarar 

för. Plus att man ska vara operativ och behjälplig vid enskilda ärenden. Vi jobbar både 

högt och lågt.” (Personalchef 2) 
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Personalchefen menar på att de strategiska delarna innehåller övergripande mål, 

implementering av idéer hos ledningen och organisationens framtid. Med de operativa delarna 

går ner på individnivå och skapar förtroende hos dem och hjälper till i konkreta ärenden. 

Vidare säger de flesta intervjupersonerna att HR-funktionen arbetar mer med att utveckla än 

att avveckla och försöker att arbeta mer med att förebygga problem oavsett konjunkturläge. 

Det som man kan säga är att en stor del av HR-personalens arbete är fortfarande att vara ett 

stöd för de anställda även om stora delar av HR-arbetet läggs på cheferna. 

 
 

5.2 HR-funktionen i framtiden 

I detta avsnitt presenteras intervjupersonernas syn på HR-funktionen i framtiden utifrån 

teknisk utveckling, utbildning och organisation. Här presenteras även vad det finns för 

förväntningar på HR-funktionens roll.  

 

5.2.1 Teknisk utveckling 

Enligt alla intervjupersoner kommer den tekniska utvecklingen att spela en allt större roll i 

framtidens HR-funktion. Med hjälp av nya teknologiska verktyg kommer de 

personaladministrativa delarna att minska såsom tidsrapportering och löneadministration. Den 

HR-ansvariga beskriver teknologins påverkan på HR i framtiden: 

 
”Det kan vara så att mycket administrativt, rent PA kommer att försvinna på grund av 

tekniken  [...] HR får avlastning men det har blivit en belastning för linjecheferna som 

inte alltid är populärt.” (HR-ansvarig) 

 

HR-ansvarige menar på att den nya arbetsfördelningen som har skapats på grund av den 

tekniska utvecklingen har fått viss negativ respons från chefer.  

 

Idag går det enligt intervjupersonerna att tanka ner färdiga processer vilket gör arbetet mer 

lättskött. De nya systemen gör att cheferna blir mer självgående eftersom de kan använda sig 

av dessa verktyg på egen hand. I och med teknologiska verktyg ser vi utifrån intervjuerna att 

HR-funktionen blir mer fokuserad på arbetsrätt och stödjande i rutinarbeten. De ska vara med 

och bygga upp strukturer och vara bollplank för cheferna. Alla intervjupersonerna såg den 

tekniska utvecklingen som något positivt. Utvecklingsledaren sa under intervjun: 
 

”Det kommer att hända mycket, det tror jag och ser nu [...] hantverket försvinner 

mycket och man kan arbeta mer med de stödjande och utvecklande delarna. Jag tycker 

det är bra att vår kompetens används till det i alla fall.” (Utvecklingsledare) 

 

Utvecklingsledaren ser utvecklingen som något positivt för HR-funktionen eftersom det 

bidrar till att man i större grad kan påverka i organisationen med ett HR-perspektiv.  
 

Personaldirektören beskriver vikten av att följa den tekniska utvecklingen på följande sätt: 

 
”Det är omöjligt att sätta stopp på den utvecklingen. Det är bara att hänga med. Det har 

ju förenklat industrins administration. Man kan lägga mer kraft och resurser på att ta 

hand om människor i stället för att sitta och registrera med papper och penna.” 

(Personaldirektör) 

 



 19 

Personaldirektören menar på att utvecklingen tillåter dem att lägga mer kraft och resurser på 

att ta hand om människor eftersom det är dessa som driver verksamheten framåt.  

 

Vidare framkom det även under flertalet intervjuer att den tekniska utvecklingen kommer att 

medföra att HR-avdelningen minskar i antalet personer. Hos HR-konsulten kunde det skönjas 

en viss oro över den tekniska utvecklingen. Detta beskrivs med följande mening: 
 

”På ett sätt kan man se att vi avskaffar oss själva, vi har en målsättning att utbilda 

chefer för att de ska klara av HR [...] så att de får bättre kompetens och inte behöver 

efterfråga oss så mycket.” (HR-konsult) 

 

Oron ligger i att om arbetsuppgifter som HR-funktionen besitter försvinner då blir de illa 

tvungen att antingen skära ner eller hitta nya områden att arbeta med vilket kan medföra 

utmaningar.   

 

5.2.2 Utbildning 

De flesta av intervjupersonerna ansåg att HR-funktionen kommer att ha en betydande roll i 

framtidens personalutveckling. Den största anledningen till detta är upprätthållandet av de 

mjuka värdena men även människors behov av att känna sig utbildade och kompetenta. Den 

intervjuade personaldirektören beskriver detta: 

 
”Vi är inga maskiner eller robotar som gör det vi ska [...] här är det bara människor som 

producerar tjänster, bara människor som gör jobbet och i vår värld kommer det att vara 

en betydande och viktig del i verksamheten.”  (Personaldirektör) 

 

Personaldirektören anspelar till nyttan av att ha människor som känner sig behövda och 

kompetenta. Detta menar personaldirektören ökar lönsamheten i företaget.   

  

Utbildning kommer att vara ett viktigt incitament för att kunna erhålla en slimmad 

organisation. Genom att utveckla och utbilda personal i rätt riktning får man människor med 

breda kunskaper vilket i längden innebär färre anställda. En av intervjupersonerna menar på 

att ansvaret för personalens utveckling kommer att ligga mer hos den närmaste chefen. Detta 

gör att HR kommer att arbeta mer med ledarutveckling och försörjning istället för de enskilda 

medarbetarnas personalutveckling. När det gäller vilket typ av lärande som kommer att vara 

viktigt för HR-personalen i framtiden tror man att e-learning och Internet kommer vara ett 

komplement till traditionellt lärande. E-learning innebär lärande med hjälp av olika 

elektroniska verktyg (Abrahamsson m.fl., 2002:400).  Den intervjuade utvecklingsledaren 

beskriver Internets betydelse för utbildningen i framtiden: 

 
”Internet kommer naturligtvis fortsätta att var viktigt i framtiden. Med snabba lärandet, 

när man dyker på ett begrepp man inte förstår, då kan man snabbt gå in på nätet för att 

berika sig och kompetensutveckla sig. ” (Utvecklingsledare) 
 

Utvecklingsledaren menar på att internet kommer att vara ett viktigt komplement till bland 

annat traditionellt lärande i framtiden. Dock var han noggrann med att påpeka värdet av möte 

med andra människor som den viktigaste formen av lärande. 

 

Vad de flesta intervjupersonerna tror är att all typ av lärande kommer att vara viktigt, då vi 

alla lär på olika sätt, något som HR-personal i framtiden kommer att ta större hänsyn till. 
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Dock förespråkar de flesta intervjupersoner att man lär sig bäst i möte med andra människor 

och nätverkande kommer att ha en betydande roll i framtiden.  

 

5.2.3 Organisationen 

Flertalet av intervjupersonerna tror att pendeln mellan centralisering och decentralisering av 

HR-funktionen kommer att fortsätta i framtiden. En förklaring till detta är vikten av att inte 

fastna i strukturer och hela tiden värdera mot omvärlden. Det finns delade meningar om 

effekterna av en centralisering då vissa är tveksamma till denna förändring medan andra ansåg 

att det är viktigt att vara föränderlig. En av personalcheferna riktar kritik mot hur pass effektiv 

och billigare en centralisering leder till. Intervjupersonen beskriver detta på följande sätt:  
 

”Är inte säkrare att vi kommer bli mer effektiva i och med centraliseringen. Vi kanske 

inte blir billigare och effektivare utan mer enhetligt. Enhetligheten kommer man åt, 

men tror inte att vi blir mer effektivare, det blir nog mer tungrott och inte billigare för 

att arbetet ändå ska göras.” (Personalchef 2) 

 

Personalchefen menar på att hon inte tror att de kommer att uppnå den effektivitet som 

företaget räknat med. Hon tror snarare att det kommer att kosta lika mycket oavsett om HR-

funktionen är centraliserat eller decentraliserat. 

 

Organisationer är ständigt i förändring och det påverkar HR-funktionen på olika sätt. 

Företaget kanske måste lägga om funktionen beroende på var kompetenser behövs. En 

intervjuperson talar om att medarbetarna kommer att ta större eget ansvar, vilket leder till 

färre chefer och ökad arbetsbelastning för HR. Två av intervjupersonerna tror att man 

kommer att köpa in HR-tjänster i framtiden. Företaget kommer att hyra in konsulter när det 

behövs och man kanske kommer att outsourca vissa delar. Framtiden för HR-funktionen 

förklaras med att det kommer att vara en liten HR- avdelning med väldigt kunnig 

organisation. Detta beror på enligt personaldirektören: 
 

”Organisationen ska vara levande, ständigt i anpassning till omvärlden […] sedan måste 

man vara prestigelös och våga pröva nya idéer […] HR följer ju med och är också i 

ständig förändring”(Personaldirektör)    

 

Personaldirektören menar på HR-funktionen påverkas av den ständigt förändrade omvärld 

som organisationen befinner sig i och anser att det är viktigt att inte fastna i gamla strukturer.  

 

Vi kan se ett generellt drag och det är att den innovativa kapaciteten är viktig och kommer att 

bli ännu viktigare i framtiden.  

 

Det handlar om att överleva i en tid med ständiga förändringar och där man behöver nya sätt 

att lösa utmaningar för att ligga före konkurrenter. För detta krävs omvärldsbevakningar där 

man plockar det bästa. Bevakning av omvärlden såsom EU regler, universitet, forskning och 

nätverkande är viktiga aspekter för HR. Intervjupersonerna trycker även på att man ska vara 

ett modernt företag genom att ha koll på och följa trender. Därför kan man aldrig sluta att vara 

innovativ. En av intervjupersonerna förklarar det med följande termer: 

 
”Nu har vi nått en gräns där det inte går att skära ner mer […] här är den innovativa 

kapaciteten viktig för att lösa utmaningar.” (Utvecklingsledare)  
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Utvecklingsledaren menar att de medarbetare man har kvar efter övertalningar måste vara 

med att bidra till att företaget hålls vid liv och utvecklas. För att detta ska fungera är det 

viktigt att HR-funktionen är bra på att locka fram kreativiteten hos människor. Detta genom 

att ha en bra kunskap om det mänskliga beteendet.  

 

5.2.3 Roller 

Intervjupersonernas förväntningar på HR-funktionens roll i framtiden har yttrat sig på många 

olika sätt men i grunden menar de ungefär detsamma. Vad de flesta intervjupersoner förväntar 

sig av framtidens HR är att HR-funktionens roll kommer att bli starkare och viktigare för 

organisationen. De vill kunna vara ett bra stöd för verksamheten. Behovet av att vara 

efterfrågad förklarades på följande sätt av HR-konsulten: 
 

”Jag hoppas ju att vi ska ses som en stor resurs, att vi är viktiga för företaget, att vår 

kompetens fortfarande efterfrågas.” (HR-konsult) 

 

HR-konsulten har förhoppningar om att medarbetare och chefer kommer fortsätta att 

efterfråga HR-funktionens unika kompetens i framtiden.   

 

Flera intervjupersoner förväntar sig även att HR-funktionen kommer få en större roll i den 

strategiska utvecklingen. För det krävs ett affärstänkande och förståelse för hela 

organisationen. Förväntningarna när det gäller affärstänkandet är att man ska få in det 

humanistiska synsättet, att inte enbart prata pengar. En av intervjupersonerna uttrycker en 

förväntan om att HR-funktionen kommer att avlasta betungande uppgifter som rör personalen 

från cheferna.  

 

När det gäller vad intervjupersonerna tror att andra har för förväntningar på HR-funktionens 

roll anser flertalet av intervjupersonerna att HR måste motivera sin existens och måste kunna 

visa på resultat genom att kunna sätta pengar på saker. HRs sätt att agera gör att andra skapar 

förväntningar på deras roll. Personalchef 2 uttrycker det på följande sätt: 

 
”Det är ingen som kommer och ber om saker för det är ingen som vet vad de ska be om 

eller fråga efter […] vi måste visa något upp till bevis, visa vad vi fokuserar på och vi 

måste leverera det vi kommer överens om och då får man den respekt man förtjänar.” 

(Personalchef 2) 

 

Personalchef 2 menar på att man måste sälja in HR-funktionen och argumentera varför det är 

viktigt, annars får man aldrig den rollen man förväntar sig att få. 
 

En av intervjupersonerna tror att andra kommer förvänta sig att HR-funktionen är en 

trygghetsbas där man kan få idéer och tankar på hur man får en organisation till att fungera. 

De anställda kommer att se HR som ett administrativt stöd medan ledningen kommer att se 

HR-funktionen som ett sätt att bidra till företagets utveckling. De delar av HR funktioner som 

kommer att öka i framtiden är många, bland annat att man ska blir en mer stödjande funktion 

till chefer. En av intervjupersonerna menar på att om chefer blir duktigare på HR-arbete 

minskar efterfrågan på HR i framtiden. Det finns blandande reaktioner hos cheferna gällande 

denna förändring. Förhandlingschefen delar med sig av reaktioner från chefer: 

 
”Yngre moderna chefer reagerar inte på denna förändring. Äldre säger; När ska vi göra 

vårat jobb? Då säger jag att det är erat jobb. Jag tror att det är lite av en 

generationsfråga.” (Förhandlingschef) 
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Förhandlingschefen menar på att yngre har lättare för denna förändring och ser inte utökning 

av arbetsuppgifter som något negativt utan utvecklande och spännande. Äldre som har vant 

sig vid en viss chefsroll har därmed utmaningar med denna förändring.  

 

Samtidigt kunde man se nya uppgifter för HR som att arbeta mer strategiskt, vara med mer i 

ledningen, mer affärsinriktat arbete och ekonomiska aspekter i HR-funktionens arbete ansågs 

öka. Fortsatt kommer upprätthållandet av de mjuka värdena att vara viktigt men att man även 

väver in en ekonomisk aspekt i det hela. Personaldirektören förklarar det med följande citat:  

 
”Vi har inte HR för att vara bussiga för någon utan för att vi tror att HR är lönsamt för 

företaget, en lönsam ingrediens och det kommer att genomsyra allt, det måste finnas 

business i det.” (Personaldirektören) 

 

Personaldirektören ser ett förhållningssätt från HR-funktionen där man har blivit bättre på att 

motivera förändringar och åtgärder med hjälp av det ekonomiska språket. Det ekonomiska 

språket innebär att man förstår termer som berör ekonomi för att få större inflytande i 

organisationen.  
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6. Diskussion 
Intervjupersonerna beskriver förändringar i arbetssätten och att HR spelar en större roll men 

utrycker att det inte har skett en förändring i HR-funktionens roll i en lågkonjunktur. Vidare 

kommer vi att argumentera för en förändring i HR-funktionens roll.  

 

Intervjupersonerna menar på att rollen är densamma men att man fokuserar mer eller mindre 

på vissa frågor. Vi anser att en rollförändring har skett genom att HR arbetar mer strategiskt 

eftersom fokus läggs på övergripande affärsmål. Ekonomi och lönsamhet blir viktigare då 

man måste hushålla med knappa resurser. HR-funktionens roll blir att hitta lösningar i hur 

man ska nå affärsmål genom att kunna verksamheten och se vilka förutsättningar den har. 

HR-funktionen kan med sitt synsätt vara med och påverka hur man ska arbeta med 

personalfrågor på ledningsnivå. HR påverkas enligt Ulrich & Brockbank av de affärsrealiteter 

som råder och bör fatta beslut utifrån dessa. Vi anser att HR-funktionen har blivit mer mån 

om de externa aktörernas krav genom att anpassa sin verksamhet till det resultat som spelar 

roll för investerare och kunder.  Anpassningen kan exempelvis ske genom att lära sig det 

ekonomiska språket som personalchef 1 säger och genom strategiskt arbete skapa 

samstämmighet mellan HR-funktionens processer och investerarnas krav vilket leder till en 

förändring av HR-funktionens roll.  

 

Vidare blir rollen som HR-funktionen får i en lågkonjunktur mer inriktat på att backa upp 

chefer genom att ge dem stöd. Detta stöd kan yttra sig vid övertalighet, 

personalförsörjningsfrågor och hantering av administrativa uppgifter som tilldelas linjechefer 

i allt större utsträckning. Denna tilldelning är något som linjecheferna ska sköta mestadels 

själva men ska kunna få stöd i processerna av HR-funktionen. En av HR-funktionens 

arbetsuppgifter blir därför att kompetensutveckla chefer kontinuerligt för att de ska kunna 

klara av dessa uppgifter.  Denna utveckling har vi sett i Giffords studie där HR-personal vill 

gå längre i överförandet av ansvar till linjecheferna. 

 

Om chefer tar över delar av HR-funktionens arbete och fokus läggs mer på lönsamhet, 

ekonomi och strategiskt tänkande anser vi att HR får en annan social position i företaget då de 

förväntas klara av de nya krav som uppstår vid en lågkonjunktur. Denna sociala position som 

vi kan se utifrån Otto Granberg handlar alltmer om att vara en förändrare som ligger nära 

företagsledningsperspektivet och en rådgivare som agerar mer som en intern konsult och 

överlämnar merparten av personalarbetet till linjecheferna. Vi ser även tecken på att HR-

funktionen allt mindre arbetar med att formulera och övervaka regler avseende de anställda. 

Funktionen fungerar inte heller som en hjälpgumma som bara tillhandahåller hjälp som 

efterfrågas av linjens chefer (Granberg, 2003:19). Därmed kan vi  skönja en förändring i HR-

funktionens roll i en lågkonjunktur.  

 

I resultatet har vi sett att det finns andra faktorer som har påverkat HR-funktionens roll som vi 

inte kan härleda till lågkonjunkturen. Vi ser dessa delar som en fortsatt utvecklingen av HR-

funktionen och har valt att föra en diskussion kring dessa förändringar.  

 

Enligt Ulrich & Brockbank är det viktigt att se över arbetsflödet för att kunna se vem som 

utför arbetet, hur de utför arbetet och vart det utförs. Centraliseringen av HR-funktionen i 

studerade företag har därmed inneburit att HR-funktionen har blivit en mer strategisk 

bidragsgivare genom effektivisering av rutiner för vissa förfaranden och slimmat ner på 

områden som är överflödiga. I en centralisering tas lokala resurser bort för att skapa en 

enhetlig HR-funktion. Denna enhetlighet tror vi bidrar vidare till en förbättrad trovärdighet för 
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HR-funktionens arbete genom att medarbetare får samma förutsättningar som bidrar till rättvis 

och regelrätt service. Exempelvis får en medarbetare i Malmö samma stöd och hjälp som en 

kollega i Stockholm. I studien av Gifford är några av fördelarna med centraliserad HR 

funktion att HR blir mer företagsvänligt fokuserad och att personalledningsfrågor ges större 

betydelse. I och med detta får HR en högre grad av delaktighet och samarbete i verksamheten. 

Detta är något som våra intervjupersoner har upplevt som krav från bland annat ledning och 

chefer, vilket vi anser är ännu en bidragande orsak till centralisering av HR-funktionen. På 

grund av enhetligheten och den större graden av beslutsfattande anser vi att centralisering av 

undersökta företag har medfört att HR fått en mer betydande roll på arbetsplatsen.   

 

Vi kan dock se risker med en centralisering då man genom att lyfta bort lokala resurser kan 

skapa byråkratisering av processer och distanstagande från medarbetare. Mötena med 

människor i den dagliga verksamheten kan försvinna som ett resultat av byråkratiseringen.  

Skapandet av rutiner och policys bidrar till administrativ effektivitet men kan leda till en 

stelbent organisation.  

 

6.1 Hur kommer det att se ut i framtiden? 

Den tekniska utvecklingen kommer att spela en allt större roll för HR-funktionen i framtiden. 

Precis som Papalexandris & Panayotopoulous studie ser vi att genom att marknaden ständigt 

erbjuder ny teknik och kommunikationssystem förenklas viss typ av HR-personalens arbete. 

Utifrån intervjuerna kan vi redan se att denna utveckling börjat ske i en allt större grad. Det 

personaladministrativa arbetet minskar och kommer förmodligen att göra än mer i framtiden. 

Vidare kommer det administrativa arbetet alltmer att läggas på linjecheferna. Detta medför att 

användning av organisatoriska intranät, Internet och HR teletjänstecentraler ger linjecheferna 

möjlighet till att lösa en del arbete utan hjälp av HR-funktionen. HR administrativ personal 

kommer troligtvis i en allt större grad ersättas med ny teknik för att man skall kunna utnyttja 

kostnadsfördelarna med en minskad personal. Som vi även har sett i dag kommer 

organisationerna att bli ännu mer slimmade i framtiden. Frågan är om vi håller på att gå mot 

en avveckling av HR-funktionen i framtiden? Nej det tror vi inte, det innebär bara att HR-

funktionen alltmer kommer att få brottas med att slå sig in på nya områden för att kunna 

överleva. Därför tror vi att det håller på att ske en professionalisering av HR-funktionen i våra 

studerade företag. Detta kan vi se utifrån Ulrich & Brockbanks värdeskapande HR-modell där 

säkerställandet av HR-professionalism görs genom att HR-funktionen antar nya roller. Av de 

fem rollerna som föreslås för HR-medarbetare kan vi se likheter med vårt resultat till fyra av 

dessa. 

 

Rollen som talesperson för medarbetarna har vi sett genom att HR-personal fokuserar på 

medarbetarna genom det operativa arbetet. I de operativa frågorna krävs det enligt Ulrich & 

Brockbank att man är lyhörd till medarbetarnas mänskliga behov för att de ska se värde i HR-

funktionens arbete. Detta var även något som intervjupersonerna ansåg sig vara viktigt då den 

främsta anledningen till personalutveckling är människors behov av att känna sig behövda.  

 

Genom rollen som utvecklare av humankapital tror vi att tekniken kommer att spela en större 

roll. Som i studierna av Rowold och Bartol m.fl. har det framkommit att utbildning inom 

teknik är nödvändig för att uppdatera personalens kunskap, kompetens och förmågor. Vi har 

sett tendenser där e-learning kommer att vara ett komplement till det mer traditionella 

lärandet. E-learning innebär att du snabbt och enkelt kan komplettera kunskapsbrister och 

hänga med i en ständigt föränderlig värld. Enligt vår uppfattning handlar det i slutändan om 

att hitta ett utbildningskoncept som passar individers olika behov. 
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Rollen som funktionsexpert innebär att precis som Ulrich & Brockbank skriver måste HR-

funktionen ständigt utveckla deras kompetens och tekniskt kunnande för att vara 

konkurrenskraftiga på en snabb och föränderlig marknad. Därför har den innovativa 

kapaciteten hos organisationen blivit viktigare för att kunna utveckla HR-funktionen. Genom 

ständig omvärldsbevakning bibehåller man ett modernt företag och utvecklingen av HR-

funktionen hålls ständigt vid liv. Därigenom bör HR-funktionen enligt Ulrich & Brockbank 

förstå de grundläggande externa affärsrealiteter som formar branschen och företaget det 

verkar i. Administrativ effektiviteten är något som studerade företag har förbättrat genom 

teknik som beskrivs i diskussionens första del. Tekniken skapar konkurrensfördelar genom att 

den ständigt utvecklas och förfinas.  

 

Rollen som strategisk partner kan vi se genom att HR-funktionen alltmer arbetar med att 

backa upp chefer så att en del av deras arbete kan fokuseras på det strategiska arbetet. De 

betonar också i allt större grad vikten av att vara en strategisk partner som bidrar till 

lönsamhet och effektivitet. Därför kan vi anta att HR kommer att få en mer betydande roll i 

organisationen. Förändringarna i våra studerade företag kan medföra att yrkets status höjs. Vi 

tror att professionaliseringen kan motivera HR-funktionens existens bättre och bidra till att 

öka deras inflytande, förutsatt att de lyckas bli en mer strategisk partner och kan tala det 

ekonomiska språket. För detta krävs HR-personal med bred kompetens. 

 

Intervjupersonerna hade många förväntningar på HR-funktionen i framtiden. Vi tror att HR-

funktionen kommer att bli starkare och viktigare för organisationen och ses som ett bra stöd 

och en stor tillgång i företaget. Detta hänger mycket på om HR-funktionen fortsätter att 

anamma ovanstående roller och ständigt arbetar med att utveckla sina kompetenser för att 

tillhöra de bästa av HR-medarbetare.  

 

I likhet med intervjupersonerna anser vi att HR-funktionen i företagen kommer att fortsätta att 

utvecklas oavsett konjunkturläge. Pendeln mellan centralisering och decentralisering av HR-

funktionen kommer därmed att fortsätta slå fram och tillbaka. Samma resultat när det gäller 

organisatoriska förändringar kan ses i studien med Jan N. Streumer m.fl. där företag kommer 

att fortsätta leta efter den rätta blandningen av övergripande ledning.  

 

I förförståelsen ansåg vi att HR-funktionen får en minskad betydelse i en lågkonjunktur men 

bilden har förändrats helt. Det har visat sig att HR-funktionen i stor grad är med och påverkar 

organisationens öde genom sin breda kunskap och unika synsätt. Då vi sett att HR-funktionen 

är på väg mot en professionalisering kommer fler att känna till deras roll i framtidens företag. 

Förförståelsen om att HR och ledningen kommer att få ökat samarbete är där med en trolig 

utveckling. 

 

6.2 Metoddiskussion 

Vi anser att vi har en bra tillförlitlighet och giltighet i denna studie då det använts ett 

intervjukontrakt (se bilaga 2). Intervjukontraktet informerade deltagarna om studiens syfte, 

samt deras rättigheter som intervjuobjekt. Intervjuerna har spelats in för att inte gå miste om 

väsentliga delar i uttalandena. Därefter har transkripten gåtts igenom, dels tillsammans men 

även på eget håll för att se om vi har kommit fram till liknande resultat (Kvale, 1997:149-

150). Vi valde att göra på detta sätt för att få en interreliabilitet då det är lätt att färgas av 

varandras åsikter. Intervjupersonerna har arbetat stora delar av sitt yrkesverksamma liv med 

HR frågor vilket skapar en större tillförlitlighet i deras professionella uttalanden.  Vi har under 

arbetets gång på flera sätt försökt vara noga med att se till de etiska aspekterna (se del om 
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etiska överväganden) och även skrivit en dagbok för att kunna följa vårt eget arbete och för att 

kunna se utvecklingsmöjligheter i arbetsprocessen.  

 

Vad vi i efterhand kan se är att vi borde ha utgått från en teori istället för att koppla den i 

efterhand till resultatet vilket medfört utmaningar. Däremot blev våra intervjuer mer öppna 

och inte färgade av någon teori. Intervjuguiden borde ha testats innan intervjuerna för att 

tidigare upptäcka att två frågor var lika varandra.  

 

Denna uppsats har tillfört lite mer kunskap om hur HR arbetar i en lågkonjunktur och hur 

deras roll ser ut. Vi har även fått fram kompletterande information om hur HR-funktionen kan 

tänkas se ut i framtiden. Det unika med denna uppsats är att den utgår från en lågkonjunktur 

och är utförd i Sverige. Studien har gett svar på de ursprungliga frågeställningarna och har 

resulterat i nya frågor som kan användas i andra studier.  

 

Det hade varit intressant att göra denna uppsats kvantitativt för att fånga en större skara 

människor åsikter. Man hade även kunnat fokusera på några av delarna som till exempel 

teknik och roller eller hur centralisering och professionaliseringen påverkar HR-funktionen.   

En uppföljning av resultatet hade sagt något om HR-funktionens utveckling över tid och 

svarat på om intervjupersonerna hade en bra syn på HR-funktionens framtid. 
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Bilaga 1 
 

Intervjuguide 

Vi inleder intervjun med en presentation om oss och syftet med intervjun förklaras. Därefter 

får intervjupersonen skriva på ett intervjukontrakt som en försäkran på att de är medvetna om 

deras rättigheter. (Se bilaga 2)  

 

Bakgrunds frågor 

1.Vad har du för yrkesbefattning? 

 

2.Hur länge har du arbetat med HR? 

(Vi vill veta hur länge någon har besuttit en viss befattning för att kunna göra beslut kring 

validitet. Ju längre personen har arbetat i organisationen desto djupare bild har man om 

olika funktioner. Erfarenheter präglar ens svar) 

 

Huvudfasen 
HR i lågkonjunktur 

3.Hur stor roll spelar HR i en lågkonjunktur?  

-Varför?  

-Ge ett konkret exempel 

(Hur viktiga är HR) 

 

4.Vilka krav ställs på HRs roll idag? 

-Hur har kraven kommit till? 

(Med tanke på lågkonjunkturen, vi vill få fram om kravet har ökat eller minskat) 

 

5.Hur ser HR funktionens roll ut idag jämfört med hur det var innan lågkonjunkturen? 

-Ge exempel 

(Vi vill veta om det skett några förändringar av rollen som HR innehar innan och 

under lågkonjunkturen) 

 

6. Hur sker utvecklingen av HR-funktionen i en lågkonjunktur? 

(sker det organisatoriska förändringar) 

 

7.Vilka HR befattningar har fått mer respektive mindre att göra? 

-Varför? 

(Vi vill ta reda på om fördelningen av arbete ser annorlunda ut) 

 

HR i framtiden 

Teknisk utveckling 

8.Hur tror du den tekniska utvecklingen kommer att påverka HR-funktionen i framtiden?  

-Varför? varför inte? 

-Ge exempel 

(Vi vill veta om tekniken kommer att ersätta vissa funktioner ex, löneadministration) 

 

Utbildning 

9.Anser du att HR kommer att ha en betydande roll i framtidens personalutveckling? 

 

10.Kommer tekniken att spela en större roll i personalens utveckling i framtiden?  

-Varför? 
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(kompetensportaler, lönesystem osv.) 

 

11.Vilken typ av lärande kommer att vara viktigt för HR personal i framtiden?  

(traditionellt lärande, integrerat med arbetet, just-in-time) 

 

Organisation  

12.Vilka organisatoriska förändringar tror du dig kunna se i framtiden? 

– Varför?  

– Hur påverkar dessa HR-funktionen? 

(centralisering och decentralisering, omstrukturering) 

 

13.Hur viktigt tror du att den innovativa kapaciteten hos organisationen kommer att vara 

för utvecklingen av HR? 

(Öppet organisationsklimat där man främjar utveckling, gynnar det HR?) 

 

Roller 

14.Vad har du för förväntningar på HRs roll i framtiden?  

 

15.Vad tror du andra har för förväntningar på HRs roll? (Vad grundar de den tron på, 

varför?). 

 

16.Vilken del av HRs funktioner kommer att öka/minska i framtiden? 

(administration, strategiska insatser, operationellt HR).  
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Bilaga 2 

 
Intervjukontrakt 

 Jag har tagit del av syftet med forskningen. 

 

 Som intervjuperson garanteras jag anonymitet dvs. det kommer inte att finnas någon 

information som kan identifiera mig.  

 

 Material från intervjun kan användas för citat i uppsatsen. Ditt namn och företag 

kommer inte att anges i citaten.  

 

 Jag deltar i intervjun frivillig och är medveten om att jag har rätten att inte svara på 

någon fråga eller att jag när som helst kan avbryta intervjun. 

 

 Jag tillåter att intervjusamtalet kommer att spelas in och jag är medveten om att dessa 

inspelningar endast kommer att nyttjas av forskarna och eventuellt deras handledare. 

Inspelningarna kommer att förstöras efter att uppsatsen är genomförd.  

 

 Intervjumaterialet kommer endast att användas i denna uppsats. Däremot kan den 

färdiga uppsatsen komma att användas för andra ändamål och av andra personer, då 

den kommer att vara tillgänglig för allmänheten.  

 

 

 

Härmed har jag tagit del av den information som gäller för intervjuer: 

 

  

 

 

Ort/DatumOrt/Datum 

 

 

______________________________                           ______________________________ 

 

 

 

 

Underskrift intervjuperson                                             Underskrift forskare 

 

 

______________________________                               ______________________________ 

 

 

______________________________ 

 

 

    

 

 


