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Sammandrag: 

Företagets humankapital stiger fram som en allt viktigare konkurrensfördel (Lawler & 

Mohrman, 2003; Huselid et al., 2005) och det är företagets HRM som påverkar och 

leder humankapitalet (Hope-Hailey et al. 2005). Följaktligen förs en aktiv diskussion 

kring vilken roll HR-funktionen bör spela i företaget. Åsikterna går isär om HR-

funktionens traditionellt operativa roll. Det råder också delade meningar om HR-

proffsens strategiska insats samt medverkan i företagets ledning. De växlande 

förväntningarna på HR-proffsen har lett till tvetydigheter och rollkonflikter i deras 

arbete (Caldwell, 2003), vilket tär på deras status och efterfrågade strategiska insats. 

Mitt syfte med denna avhandling var att öka förståelse för HR-funktionens betydelse i 

finländska företag. Genom en kartläggning av vilka roller HR-proffsen spelar och 

hurudan status samt hurudant strategiskt inflytande de har, strävade jag efter att hitta 

svar på hur finländska HR-proffs arbetar, hurudan deras koppling till högsta 

ledningen, affärsstrategin och strategiskt arbete är, vad det är som gör deras arbete 

strategiskt och slutligen hur status eller möjlighet att ha inflytande uppnås. 

Jag utförde kvalitativ undersökning som baserade sig på djupgående intervjuer med 

fem HR-proffs och kompletterades med ett kvantitativt inslag i form av enkätsvar 

insamlade bland 155 HR-proffs. Undersökningsmetoden stödde mitt syfte eftersom 

jag behövde analysera HR-proffsens arbetsfält på djupet och likaså uppnå en mera 

allmän uppfattning av yrkesgruppen. Mitt angreppssätt var i huvudsak induktivt då jag 

strävade efter att skapa ny teori om HR-proffsens situation genom att tolka och sedan 

beskriva den och på det sättet bidra med en större förståelse för HR-funktionens 

betydelse. 

Undersökningsresultaten fann stöd för tidigare forskning, men visade också nya rön. 

De fyra HR-rollerna presenterade av Ulrich (1997) beskriver HR-funktionen i dess 

helhet, men en hierarkisk rollfördelning syntes mellan HR-proffsen. HR-ledningen 

medverkar ofta i företagets högsta ledning, vilket ger HR-proffsen mera status samt 

strategiskt inflytande. Utöver den hierarkiska indelningen av HR-rollerna sker 

externalisering och automatisering av de operativa rollerna, eventuellt för att undvika 

tvetydighet/rollkonflikter, uppnå högre status samt en mera strategisk roll. 

Att koppla ihop företagets målsättningar med HR-processerna visade sig vara kritiskt: 

Strategiskt arbete innebar att utveckla HR-processer så att de stöder affärsstrategin på 

lång sikt. Därmed blir så kallad businesskompetens allt viktigare för HR-proffsen. 

Fortsatt forskning skulle behövas för att styrka denna avhandlings slutsatser, 

utvärdera ifall en strategisk förskjutning inom HR-funktionen är nyttig för företaget 

på lång sikt och evaluera åt vilket håll utvecklingen inom HRM borde styras. 

Nyckelord: Strategiskt HRM, HR-proffs, HR-funktion, HR-roller, kompetens, status. 
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1 Inledning 

I detta stycke introduceras läsaren i korthet för avhandlingens ämne och 

problemområde. Därefter presenteras mitt syfte med avhandlingen och avhandlingens 

mest centrala begrepp definieras. Sedan framförs avhandlingens avgränsningar och till 

slut presenteras avhandlingens disposition. 

1.1 Introduktion 

I skrivande stund pågår en ekonomisk recession som fått sin början inom bank- och 

finansieringsvärlden i väst. Eftersom det har hänt förr att världen tvingats gå igenom 

lågkonjunkturer kunde man säga att det är naturligt med tillfälliga konjunktursvackor. 

Idag talas det dock om depression och ingen tycks veta när ekonomin kommer att repa 

sig till fullo. Det som är säkert är att recessionen kommer att belasta företag precis 

som till exempel under recessionen i början av 1990-talet då konkurrensen ökade, 

efterfrågan sjönk och nedskärningar inom personalen blev en vanlig åtgärd för att 

spara pengar (Hope-Hailey et al. 1997: 9). Det är ofta Human Resource (HR) -

funktionen som planerar och verkställer sådana handlingar, men går inte heller själv 

orörd. Hope-Hailey et al. (1997: 12) har påvisat att organisationer som skär ner, också 

brukar minska på sin HR-avdelning. Det finns med andra ord ingenting som säger att 

HR-proffsen, som arbetar på HR-avdelningen, skulle gå mera säkra än andra 

arbetstagare under sämre tider. 

Human Resource Management (HRM) -rörelsen föddes i början av 1900-talet och 

HR-funktionen inom företag har haft en mycket omdiskuterad ställning under hela 

dess existens. Idag spelar dock HR-funktionen en roll i så gott som varje större 

företag, men det är ännu oklart vilken denna roll borde vara för att gynna företaget 

mest. För att kunna evaluera vilken roll som HR-funktionen borde ha, kan man 

betrakta de roller som HRM spelar inom företag idag och analysera hur det påverkar 

företagen. Lawler och Mohrman (2003: 18) efterlyser empirisk undersökning om just 

vilken roll HR-funktionen faktiskt spelar. Meningsskiljaktigheterna är stora och vissa 

forskare anser att rollkonflikterna till och med kan ligga som grund för misslyckanden 

inom HRM (Caldwell, 2003: 984; Hope-Hailey et al. 2005: 49). Det finns dock en 

godtagen uppfattning om att företagens humankapital, det vill säga de anställda, är en 

av företagets viktigaste resurser som källa för konkurrensfördelar. Walker och 

MacDonald (2001: 365) poängterar att det till och med finns företag som skriver detta 
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svart på vitt i sina årsberättelser. På grund av att HRM påverkar de anställda (t.ex. 

Hope-Hailey et al. 2005: 49) och därmed humankapitalet har vissa företag valt att 

satsa på HRM i hopp om att uppnå dessa livsviktiga konkurrensfördelar (Lawler & 

Mohrman, 2003: 24). Detta har applåderats av forskare som menar att företagens 

humankapital samt immateriella tillgångar, som till exempel företagskultur, har visat 

sig vara de så gott som enda källorna för långvariga konkurrensfördelar tack vare 

deras komplexitet. Huselid et al. (1997: 173) fastslår att humankapitalet alltid är en 

unik samling av kompetenser, vilket det är väldigt svårt att kopiera eller hitta substitut 

för. 

I en tid då besparingskraven är stora och kritiska röster anser att HR-proffsen (eng. 

HR professionals) har misslyckats samtidigt som andra menar att just HRM kunde 

hjälpa, finns det ett behov av att kartlägga HR-funktionens betydelse samt att 

analysera HR-proffsens roller, status och strategiska medverkan i finländska företag. 

Det har visat sig att de som specialiserar sig på HRM i företag, det vill säga HR-

proffsen, paradoxalt nog ofta är omedvetna om forskningsresultat och bästa praxis 

inom branschen (Rynes et al. 2002: 149). Detta gör det ännu viktigare att konstruera 

och sammanställa information för HR-proffsen som de sedan kan använda för att få 

klarhet i sin egen situation, hitta en lönsam riktning åt sin verksamhet och därmed öka 

på HR-funktionens effektivitet. På detta vis kan HR-proffsen tillföra ren ekonomisk 

nytta till företagen och därmed hjälpa företagen att ta sig ur recessionen som vinnare. 

Det finns många som anser att HR-funktionen har mycket att erbjuda och är en 

oersättlig tillgång för företag (bl.a. Ulrich, Brockbank och Huselid). Men till och med 

Ulrich, som kanske är den största HR-förkämpen av alla, har konstaterat att 

omvärlden ställer nya krav på företagen och att HR-funktionen står under uppsikt 

(1997: 175). Ulrich menar att HRM bör moderniseras för att hela funktionen inte skall 

upplösa sig. 

Det är följaktligen intressant att undersöka HR-funktionen i dagens finländska 

företag. En kartläggning av HR-proffsens situation kunde fungera som vägledning 

och förbättra HR-proffsens möjligheter att hitta rätt fokus för att styra utvecklingen av 

HRM och försäkra dess framtid. 
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1.2 Syfte 

Mitt syfte med denna avhandling är att öka förståelse för HR-funktionens betydelse i 

finländska företag. Detta görs genom en kartläggning av vilka roller, hurudan status 

samt hurudant strategiskt inflytande HR-proffsen har.  

Frågorna jag stävar efter att hitta svar på med denna avhandling är: 

Hur arbetar finländska HR-proffs, d.v.s. vilken är deras roll i företaget? 

Hurudan är HR-proffsens koppling till högsta ledningen, affärsstrategin och 

strategiskt arbete? 

Vad är det som gör HR-proffsens arbete strategiskt och hur uppnås status/makt, 

d.v.s. möjlighet att ha inflytande? 

1.3 Begrepp 

Dagens HRM är mycket mer än personalledning, vilket kommer att diskuteras i denna 

avhandling. HRM innebär att designa och implementera sammanhängande aktiviteter 

som skall försäkra att företagets humankapital stöder affärsrelaterade målsättningar 

(Huselid et al.1997: 171). 

Strategiskt HRM innebär sådant HR-arbete som påverkar affärsverksamhet på lång 

sikt och finns med i företagets långsiktsstrategi (Ulrich et al. 1989: 315). Brockbank 

(1999: 339) konkretiserar begreppet vidare och fastslår att strategiskt HRM är 

komplext och uppnår fem kriterier: Det är långsiktigt värdeskapande, det omfattar 

hela organisationer, det är planerat och dokumenterat i förväg, det är integrerat i den 

övriga verksamheten och koncentrerar sig på saker som är kritiska för själva 

affärsverksamheten. 

I denna avhandling diskuteras även huruvida strategiskt HRM levererar hållbara 

konkurrensfördelar (eng. competitive advantage). En konkurrensfördel i sig innebär 

att företaget kan erbjuda bättre produkter, service eller finansiell vinst än 

konkurrenterna (Brockbank, 1999: 340) och på det sättet har bättre möjlighet att göra 

vinst än konkurrenterna. I detta sammanhang kan det även vara värt att notera att 

företag existerar tack vare den vinst som deras konkurrensfördelar levererar. 

Jag väljer att använda termen HR-funktion som något mera än en synonym för HR-

avdelning, eftersom jag vill betona att det är i interaktion med företagets interna samt 

externa omgivning som HR-proffsen (det vill säga de som arbetar på HR-



 4 

avdelningen) utformar företagets HR-funktion (se detta illustrerat i Figur 1. nedan). 

Denna interaktion avgör hurudan betydelse HR-funktionen kan ha för företaget, vilket 

i sin tur varierar mycket företag emellan beroende på olika faktorer som kommer att 

diskuteras i denna avhandling. 

 

Företaget 
Interaktion 

HR-proffs 

HR-avdelning 

 

Figur 1. HR-funktionen är mera än en HR-avdelning. 

 

1.4 Avgränsningar 

I denna avhandling behandlar jag endast HRM i privata företag och termen 

organisation används således som synonym till företag. På grund av risken att göra 

avhandlingen för komplex och därmed obegriplig beaktas inte skillnaderna mellan 

HRM i företag och HRM i allmännyttiga organisationer eller andra icke-

vinstbringande institutioner. 

Utgångspunkten för avhandlingen är medvetet organisationsvetenskap och -forskning. 

Därmed har psykologisk (eller annan sociologisk/humanistisk) teori exkluderats. 

1.5 Disposition 

Efter det inledande avsnittet fortsätter denna avhandling med referensramen som 

består av en litteraturgenomgång baserad på tidigare amerikansk och brittisk 

forskning inom området. Därefter följer metodikdelen där jag motiverar hur jag valt 

att utforska situationen i Finland samt redogör för hur jag har gått till väga. Efter det 

presenteras och analyseras forskningsresultaten. I det sista kapitlet 5. Diskussion och 

slutsatser avslutar jag min analys och ger rekommendationer för fortsatt forskning. 
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2 Referensram 

I detta avsnitt börjar jag med att föra läsaren in i världen av HRM med hjälp av en 

historisk återblick på utvecklingen av HRM. Jag kommer att gå igenom de roller som 

HRM har spelat genom tiderna, kartlägga bästa praxis inom HRM utgående från 

tidigare forskning, samt analysera de bakomliggande faktorerna till fungerande 

strategiskt HRM och dagens behov och krav på HRM. 

2.1 HRM-historia 

För att förstå sig på HRM kan det vara nyttigt att ta en titt på dess historia. Vi får 

börja med att gå ganska långt bak i tiden eftersom HR-funktionen har existerat i 

närmare 100 år (Ferris et al. 2007: 117). Från början talade man om personalledning 

(eng. personnel management, Ferris et al. 2007: 118), vilket senare döptes till HRM 

(Guest & King, 2004: 404). 

Den vetenskapliga forskningen inom området började i början av 1900-talet. 

Forskarpionjärerna Tead och Metcalf studerade personalledning redan kring år 1920, 

vilket anses ha varit ett resultat av industrialismens arbetarrörelse (Ferris et al. 2007: 

118). Att forskningen inom HR satt igång kan ses som ett första steg bort från 

taylorismen som revolutionerade organisationsteorierna i slutet av 1800-talet. 

Taylorismens förespråkare blev kända för att se personalen som en produktionsresurs 

bland de andra av fabrikens tekniska resurser. Personalens arbetsuppgifter skulle vara 

så långt specialiserade som möjligt, vilket främst påminde om ett nerspjälkt 

maskineri. Enligt taylorismen skulle allt arbete övervakas tungt för att nå bäst resultat. 

Taylorismen fokuserade på att forma arbetstagaren efter arbetsuppgiften, vilket HR-

teoretikerna skulle komma att omkullkasta totalt då arbetsuppgiften och till och med 

arbetsplatsen skulle formas, inte enbart efter arbetarens fysik, utan efter hans/hennes 

personlighet, vilja, talang, familj och fritidssysslor. 

Termen HRM togs för första gången upp år 1921 i de kända Hawthornestudierna 

(Skinner, 1981: 106), som poängterade vikten av den humana aspekten i 

organisationer. Det var något helt nytt att förespråka så kallade mjuka värden inom 

företagsvärlden, men man förstod att en välmående och motiverad arbetstagare gör 

bäst ifrån sig. Småningom började forskare tro på att lojalitet, förtroende och 

ömsesidiga mål skulle motivera arbetstagare bäst. Samtidigt blev personalledning en 
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av arbetsledarnas främsta uppgifter och ett intresse för psykologi och samspelet 

mellan arbetsmarknadens olika parter vaknade (Ferris et al. 2007: 118). 

Hawthornestudierna inleddes 1924 och de innehöll empiriska experiment som för 

första gången kombinerade organisationsteori med psykologi. Elton Mayo som 

arbetade vid Harvard Business School är Hawthornestudiernas frontfigur. Han ledde 

till exempel det första experimentet som gick ut på att testa ifall bättre belysning har 

ett samband med högre produktivitet (Smith, 1998: 235). Det sägs också vara 

Hawthornestudiernas förtjänst att industrirörelsen fattade intresse för HR-frågor 

(Smith, 1998: 222). 

Från och med 1950 började lagstiftningen utvecklas i takt med utvecklingen av HRM 

och många nya regleringar kom till. Det dröjde dock till slutet av 1970-talet innan 

man medgav att enbart tekniska processer och framsteg inte räcker till för att hålla fast 

vid konkurrensfördelar samt att man kan nå konkurrensfördelar med hjälp av HRM 

(Ferris et al. 2007: 118). Genom att fostra en unik organisationskultur med hjälp av 

HRM, kan företag uppnå en konkurrensfördel som är mycket svårare för 

konkurrenterna att kopiera än till exempel en teknisk process (Huselid et al. 1997: 

173), eftersom personalen redan i sig utgör en unik resurs och en viss 

organisationskultur därför inte kan formas på samma sätt i någon annan organisation. 

HRM-rörelsen har haft ett stort inflytande på arbetsmarknaden, vilket kan preciseras 

med Skinners konstaterande från 1981 att åtminstone västvärlden har tagit distans 

ifrån så kallade sweatshops, det vill säga arbetsplatser med svältlöner och dålig, eller 

till och med farlig, arbetsmiljö. Idag förväntas arbetsplatsen vara bekväm och trivsam. 

Också säkerheten på arbetsplatsen har ökat med tiden, olika förmåner har utvecklats 

och lönerna har fortsatt att stiga (Skinner 1981: 107). 

Sedan 1990-talet har HRM fått en speciell plats inom organisationsforskningen och 

speciellt HR-proffsens ställning i företagens högsta ledning samt HR-funktionens roll 

som ett av de viktigaste strategiska medlen har diskuterats flitigt. Aldrig förr har 

personalen medgetts så stor tyngd som idag. Då endast en människohjärna kan 

utveckla ny service och nya produkter som efterfrågas på dagens marknad är 

humankapitalet eventuellt den moderna organisationens mest värdefulla resurs. Man 

kan säga att samhällets utveckling överlag går i en allt mera kunskapsintensiv riktning 

och att företagen tvingas försöka komma över, styra och utveckla det humankapital 
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som de besitter i strävan efter överlevnad och vinst. Enligt Ferris et al. (2007: 118) 

kan företag uppnå konkurrensfördelar och framgång med hjälp av strategiskt HRM då 

företagens interna processer motsvarar omgivningens behov. Andra forskningsresultat 

stöder också denna tankegång: Företag som tillämpar utvecklat HRM har bevisats 

uppnå bättre resultat än företag med mindre utvecklat HRM (Huselid, 1995: 667). 

HRM som ett strategiskt verktyg diskuteras i denna avhandlings följande delkapitel. 

2.2 Strategiskt HRM 

Förutom att HR-funktionen traditionellt agerat förmedlare mellan de olika 

arbetsmarknadsparterna och diskuterat lönenivåer, har en av HR-funktionens mest 

tidskrävande uppgifter traditionellt varit att kontrollera att arbetarna sköter sina 

uppgifter och följer företagets allmänna regler. Detta är säkerligen en av orsakerna 

bakom att HR-funktionen än idag riskerar att stämplas som företagets polis (Beatty & 

Schneier, 1997: 29). Som sagt handlar dock HRM idag om mycket mera än 

personalledning. HR-funktionen existerar inte längre enbart för att administrera och 

kontrollera. Det var i samband med att företagets humankapital började ses som en 

värdefull resurs (Lawler & Mohrman, 2003: 17) som det steg fram nya tankar om 

vilka uppgifter HR-avdelningen skulle sköta. Enligt Skinner (1981: 113) var 

strategisk planering ännu okänt inom HRM på 1980-talet. Att HR-proffsen skulle 

komma att ses som strategiska partner var det heller knappast någon som anade på 

den tiden (Lawler & Mohrman, 2003: 16). Det var dock i dessa tider som den första 

forskningen inom området påbörjades. De facto gjordes forskning som påvisar hur 

viktigt det är att koppla HRM med företagsstrategin redan i slutet av 1980-talet. 

Schuler och Jackson (1987: 217) menade att företag på jakt efter konkurrensfördelar 

och ökad effektivitet måste sammansvetsa företagets HRM-aktiviteter med 

affärsstrategin. Schuler och Jackson (1987: 216-217) fastslog att en förändring i 

företagsstrategin även måste synas i HRM-aktiviteterna och menade således att en 

strategi inte går att genomföra utan att personalen omhändertas av HR-funktionen på 

ett sätt som stöder de strategiska målen. Som ett enkelt exempel kan man föreställa 

sig produktion av klockor och en strategi som ämnar föra producenten in på ett 

lyxsegment. För att lyckas måste kvaliteten på produkten nå toppnivå, vilket både 

innebär att råmaterialet som inskaffas bör vara hållbart, men även att personalen skall 

fungera på ett visst sätt. Det är här som HR-funktionen kommer in i bilden. I detta fall 

skulle till exempel en lugn arbetsmiljö kunna hjälpa, likaså satsningar på rekrytering 
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av endast de duktigaste guldsmederna, för att inte tala om kontinuerlig utbildning för 

att hålla guldsmedernas talang och skicklighet à jour med kundens behov. Samtidigt 

som Schuler och Jackson (1987: 217) erkände att HRM har en strategisk betydelse, 

påstod de ändå att HRM-aktiviteterna inte skulle vara den största orsaken till ett 

företags framgång eller förlust. Denna tankegång skulle dock komma att förändras 

under det följande årtiondet. 

Allt fler forskare började efterlysa en strategisk roll för HR-funktionen på 1990-talet, 

men samtidigt känns det som om företagsvärlden skulle hänga efter. Hope-Hailey et 

al. (1997: 7) lyfter upp att 66 % av de större organisationerna inte har en HR-

representant i styrelsen trots att redan Skinner (1981: 108) har fastslagit att det finns 

för lite HRM-kunskap i företagens högsta ledning. 

Emedan HR-funktionens roll som medlare mellan de olika arbetsmarknadsparterna 

sägs ha lugnats ner tack vare modern lagstiftning, menar Russ et al. (1998: 137) att 

den intensiva diskussionen om HRM som strategisk partner har visat att HR blivit en 

viktig prioritet som därmed har fortsatt hög status. Idag finns det bevis på att HR-

proffsens antal i till exempel Storbritannien ökar, där också personalavdelningens 

chef till och med förväntas vara medlem i styrelsen (Guest & Riccardo, 1994: 222), 

vilket tyder på att HR-funktionen åtminstone i vissa länder kan ha verkligt inflytande i 

det strategiska arbetet. Guest har i ett senare skede, denna gång tillsammans med King 

(2004: 415), fastslagit att HR-funktionen borde vara representerad på styrelsenivå för 

att kunna agera strategisk partner. 

Lawler och Mohrman (2003: 16) menar att till exempel rekrytering och utveckling av 

individer är växande områden inom HRM och att dessa spelar en betydande roll i att 

implementera företagsstrategin. Med andra ord stöder de tanken om att en strategi inte 

går att implementera utan sammanhängande HR-aktiviteter. 

2.2.1 Från polis till strategisk partner 

Huselid (1995: 638) menar att HRM-aktiviteter finns till för att ha en inverkan på 

individuella arbetsprestationer genom att påverka de anställdas talang och motivation, 

samt genom att bilda organisationsstrukturer som tillåter arbetstagaren att själv 

påverka hur han eller hon utför sitt arbete. Idén är alltså inte längre att agera polis och 

kontrollera att arbetet utförs enligt regler stiftade på en högre nivå av någon annan än 

arbetstagaren själv. Tvärtom framhävs nu att HR-funktionen skall utveckla den 
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anställda genom utbildning och en lämplig arbetsmiljö på ett sätt som ger personen i 

fråga de redskap han/hon behöver för att vara motiverad, känna sitt ansvar och 

därmed upprätthålla en egen vilja att prestera bättre. 

För att kunna kalla sådana HRM-aktiviteter strategiska skall de ingå i långsiktig 

planering (Ulrich et al. 1989: 315) som fastsällts på hög nivå i organisationen, vilket i 

allmänhet kunde innebära att en av företagets styrelsemedlemmar är ett HR-proffs 

med ansvar för personalavdelningen. Exempel på strategiska HRM-aktiviteter är 

planering av arbetsuppgifter (eng. job design), decentralisering av 

beslutsfattande/bemyndigande av arbetstagare (eng. employee empowerment) samt 

rekrytering av specifika talanger (Huselid et al. 1997: 173). Huselid et al. (1997: 175) 

menar att det finns väldigt lite förståelse för hur man skall uppnå effektiv 

implementering av HRM-aktiviteter, medan alla dessa aktiviteter har ett specifikt 

syfte att avkasta på lång sikt. 

En stor utmaning inom strategiskt HRM är att det kan vara svårt att veta på förhand 

hur mycket avkastning en HR-investering kommer att ge. Som en av Guest och Kings 

(2004: 414) respondenter säger, är det sällan man investerar i HRM eftersom man vet 

att avkastningen är högre än kostnaden. Istället frågar man sig oftast bara vad 

investeringen skulle kosta och om man har råd (Guest & King, 2004: 415). Denna 

inställning grundar i att man fattar beslut som om pengar skulle kastas bort, istället för 

att räkna ut vad avkastningen kommer att bli. Detta leder säkert till att många HR-

investeringar blir ogjorda då HR-proffs inte klarar av att stå på sig och motivera 

investeringarna tillräckligt klart. Tydligare forskningsresultat inom området som visar 

vilken avkastning olika satsningar har haft kunde givetvis hjälpa att motivera 

investeringar inom HR. Becker och Huselid (2003: 58) konstaterar att HR riskerar att 

bli sedd som en handelsvara istället för en strategiskt viktig tillgång ifall det centrala 

anses vara att reducera kostnader när man diskuterar HR-funktionens framtid. 

2.2.2 Uppdelning i tekniskt och strategiskt HRM 

I början av 1990-talet utförde Huselid et al. en undersökning som 293 företag deltog i. 

Forskarna delade in HR-funktionens effektivitet i strategisk effektivitet och teknisk 

effektivitet. Strategisk effektivitet innebär hur väl HRM-aktiviteter, som utveckling av 

kommunikation, grupparbete och talang, har utvecklat arbetstagarna att verkställa 

affärsstrategin. Den tekniska effektiviteten mäter å andra sidan hur väl de mera 
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traditionella personaladministrationsuppgifterna, som löneadministration och 

prestationsvärdering, har fungerat. HR-cheferna som deltog i undersökningen fick 

bedöma hur effektivt de olika typerna av HR-aktiviteter hade utförts med en skala på 

1-5 (mycket tillfredsställande – mycket otillfredsställande). 

Forskningsresultaten visade att HR-cheferna ansåg att de tekniska HRM-aktiviteterna 

i snitt varit mera effektiva än de strategiska. Först kan detta resultat se ut som att de 

tekniska HRM-aktiviteterna är mera nyttiga eftersom de upplevs ha fungerat bättre, 

men det visade sig däremot finnas ett starkt band mellan strategisk HRM-effektivitet 

och företagets prestation, emedan teknisk HRM-effektivitet inte hade en märkbar 

koppling med företagets resultat (Huselid et al. 1997: 179). Eftersom en högre nivå av 

strategisk HRM-effektivitet under ett år har ett positivt samband med ett bättre 

resultat för företaget följande år så kan man konstatera att de strategiska HRM-

aktiviteterna nog är värda att satsa på. 

Huselid et al. (1997: 179) påpekar att tekniska HRM-aktiviteter endast kan medföra 

konkurrensfördelar till en viss nivå, när det däremot inte finns något tak för hur 

mycket de strategiska HRM-aktiviteterna kan avkasta på lång sikt. Då tekniska HRM-

funktioner institutionaliseras, vilket forskningen visar att de gör, kan de inte längre 

differentiera företaget från dess konkurrenter och är därför inga starka redskap att nå 

konkurrensfördelar med. Detta motiverar följaktligen större satsningar på 

utvecklingen av strategiskt HRM, även för att överlag öka på HRM-effektiviteten. 

Man bör dock komma ihåg att tekniska HRM-aktiviteter och -processer också kan 

leda till konkurrensfördelar för mindre företag, åtminstone på kort sikt och speciellt 

inom nya branscher, då de tekniska aktiviteterna inom branschen i fråga eventuellt 

ännu inte har hunnit utvecklas (Huselid et al.1997: 184). 

2.2.3 Att implementera strategiskt HRM genom koppling till 
affärsstrategin 

Ferris et al. (2007 : 120) anser också att företagets olika HR-aktiviteter borde stämma 

överens med företagets strategiska målsättningar, eftersom effektiv implementering 

av en strategi kräver att HR-funktionen stöder strategin. Enligt Ferris et al. (2007 : 

120) är det essentiellt att styra och motivera de anställda i rätt strategisk riktning med 

hjälp av utbildning och andra lämpliga HR-aktiviteter. Huselid (1995: 636) poängterar 

att HRM-aktiviteterna hjälper företaget att nå långvariga konkurrensfördelar speciellt 
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då HR-aktiviteterna är kopplade till företagsstrategin. I företag där personalen spelar 

en viktig roll i att uppnå de strategiska målsättningarna, blir HR-funktionens ställning 

som en strategisk partner stark om bara HR-funktionen anses ha ett stort (om inte det 

största) inflytande på personalen (Ferris et al. 2007: 120). Det är alltså också fråga om 

hur HR-funktionen upplevs i företaget och huruvida den anses och tillåts ha ett 

inflytande på personalen. 

Redan Skinner (1981: 112; 114) påpekade att HRM måste prioriteras på högsta 

möjliga nivå eftersom HRM kan skapa den mest centrala och kraftfulla strategiska 

konkurrensfördelen som finns, vilken enligt honom är en lojal och produktiv 

arbetstagare. Många forskare tycks vara överens om att HR-funktionen påverkar 

personalen och att personalen är avgörande för företagets framgång samt att HR-

funktionen därmed bör ges en roll i att stöda affärsstrategin. Därefter uppstår frågan 

hur man bäst skall kunna koppla ihop affärsstrategin med de strategiska HR-

aktiviteterna. 

Walker & MacDonald (2001: 370) har utvecklat en modell för att koppla ihop HR-

strategin med företagsstrategin. Modellen går ut på att man först beaktar 

affärsverksamhetens viktigaste strategiska mål. Sedan skall de anställdas 

arbetsuppgifter formas så att de understöder de strategiska målen, vilket i sin tur 

ställer krav på HR-funktionen eftersom dess aktiviteter nu också borde understöda 

samma strategiska målsättningar. Till slut antyder modellen att HR-aktiviteterna 

borde evalueras för att man skall kunna se ifall de har stött personalen och följt 

strategin på rätt sätt. 

Företagsstrategi 

 Vilka är affärsverksamhetens viktigaste strategiska mål? 

 

Krav på arbetskraften 

 Vad måste HR-funktionen leverera för att affärsverksamheten skall nå målen? 

 

Strategiskt HR-fokus 

 Vilka strategier och aktiviteter möjliggör att HR-funktionen levererar det som 

affärsverksamheten kräver? 

 

Detaljerade mått 

 Hur skall HR-funktionen mäta i vilken mån kraven uppfylls? 

Figur 2. Att koppla ihop HR-strategin med företagsstrategin, Walker och MacDonald 

(2001: 370). 
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2.2.4 Att vara både strategiskt HR-proffs och affärspartner 

När HR-funktionen har getts utrymme att växa och i viss mån ta del i det strategiska 

beslutsfattandet, har HR-proffsen samtidigt ställts inför nya kompetenskrav. Ulrich et 

al. (1995: 475) förklarar att kunskap om affärsverksamhet krävs för att kunna delta i 

vilken strategisk diskussion som helst. Detta antagande är motiverat då man utgår 

ifrån att en person som inte är medveten om affärsverksamheten nog inte heller kan 

ställa upp långsiktiga mål för verksamheten som en följd av sin okunskap. Lawler och 

Mohrman (2003: 23) menar också att HR-proffsen måste förstå sig på 

affärsverksamheten i dess helhet för att kunna bli en sann strategisk partner. Enligt 

dem kan detta möjliggöras genom att HR-proffsen deltar i möten och verkar i närhet 

av affärsverksamheten. Denna tankegång motiverar ytterligare HR-proffsens plats i 

företagens styrelse eller högsta ledning. 

Forskare har uppdelat HR-proffsens kompetens genom att dela den itu och utgå ifrån 

att HR-proffsen besitter talang inom två olika områden: professionellt HRM och 

affärsrelaterade förmågor (Huselid et al. 1997: 175-176). På detta sätt kan man alltså 

också dela upp HR-proffsens kunskap i två delar. Det finns HR-chefer som till och 

med påstår att det är svårt att attrahera affärsinriktade personer med affärsrelaterad 

kompetens inom HR-branschen och att detta kan vara en orsak till misslyckanden 

inom strategiskt HRM (Guest & King, 2004: 417). Vissa HR-chefer har antytt att det 

skulle vara lämpligt med en MBA-utbildning (eller motsvarande) för att delta i det 

strategiska beslutsfattandet (Guest & King, 2004: 418). Detta argument stöds däremot 

inte av tidigare forskningsresultat då Guest och Riccardo (1994: 238) inte hittade 

några bevis på att en så kallad affärsorienterad HR-avdelning med högt utbildad 

personal skulle spela en märkbar roll i frågan om hur väl HR-funktionen presterar. 

Lawler och Mohrman (2003: 23) har utforskat huruvida HR-chefernas bakgrund oftast 

hittas inom HR- eller andra branscher/avdelningar på företaget. Tvärtemot vad 

forskarna väntat sig hade de HR-chefer som ansåg sig vara sanna affärspartner oftast 

en bakgrund inom HRM. Detta innebär att HR-proffsen som tagits med i det 

strategiska beslutsfattandet inte nödvändigtvis måste vara experter på 

affärsverksamheten. I varje fall kan HR-expertis vara viktigare än generell kunskap 

om affärsverksamheten för ett HR-proffs som ämnar agera affärspartner. Därutöver 

antyder Lawler och Mohrman (2003: 23) att det inte räcker att tillsätta en 

businessexpert i HR-ledningen för att få företagets HR-funktion att fungera, eftersom 
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man måste ha en djup insyn i både HRM och affärsverksamheten för att kunna 

medverka på det strategiska planet. 

2.2.5 Den viktiga resursen “humankapitalet” 

Huselid lyfter fram personalen som företagets mest värdefulla resurs att skapa 

konkurrensfördelar med, bland annat tack vare att den är en förnybar resurs (i 

inledningen av Huselid et al. 2005: xvi). Detta är en unik egenskap om man jämför 

med företagets materiella resurser som sällan kontinuerligt kan förändras märkbart. 

Eftersom personalen åtminstone i teorin borde kunna utvecklas och förnyas oändligt 

många gånger i takt med att omgivningens krav förändras, kan man säga att den som 

bär ansvaret för att fostra och värna om humankapitalet får en synnerligen viktig roll. 

Man kan lätt föreställa sig hur många möjligheter man kan gå miste om ifall till 

exempel HR-funktionen av en eller annan orsak inte agerar strategiskt lämpligt och 

humankapitalet förblir outnyttjat. 

Huselid (1995: 637) menar att HRM är outvecklat eller som han säger ”underutilized” 

i dagens läge, eftersom de anställda ofta presterar under sin maximala potential. Allt 

ansvar för hur personalen agerar och företaget utvecklas kan dock knappast skjutas på 

HR-funktionen, eftersom organisationer fungerar som helheter där resultatet är 

beroende av företagets samtliga funktioner. Att utveckla personalen kan ses som ett 

delat ansvar mellan HR-funktionen och ansvariga enhetschefer, vilket i sin tur innebär 

att man måste skapa ett starkt samarbete mellan dessa två parter (i inledningen av 

Huselid et al. 2005: xvi). Det kan inte heller förnekas att företagets ledning också bär 

ett stort ansvar att stöda HR-funktionen som i sin tur skall stöda enhetscheferna. I 

bästa fall stöder enhetscheferna sedan i sin tur sina underställda så att alla 

organisationsmedlemmar slutligen berörs av samma stöd och affärsstrategi. Hur 

ansvaret fördelas för verkställandet av själva HR-aktiviteterna diskuteras senare i 

denna avhandling. 

2.2.6 HR-proffsens behov av helhetsansvar 

Becker och Huselids (2003: 58) forskning har påvisat att det skapar mera värde för ett 

företag att utföra och fullfölja en strategi än att välja typ av strategi. Med detta vill de 

säga att en strategi, hur bra den än är, inte är värd mycket ifall den inte utförs. I och 

med detta inser man att HR-funktionen antagligen borde kopplas in redan i början av 

strategiprocessen. HR-proffsen skulle alltså vara med i valet och utformningen av de 
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strategiska målen, eftersom HR-proffsens stöd sedan ändå behövs då strategin skall 

verkställas. 

Becker och Huselid (2003: 59) tar upp exempel på hur det kan gå rakt emot 

företagsstrategin och försämra företagets resultat om fokus ligger på att effektivera 

HR-funktionen genom att HR-funktionens kostnader skärs ner efter en jämförelse 

med motsvarande kostnadsposter i andra företag. Då man till exempel strävar efter att 

minska kostnad per nyanställning och börjar hyra temporär arbetskraft genom 

arbetsförmedlingsbyråer, kan det hända att kostnaderna för skolning samt 

personalomsättningen istället ökar markant. Detta slukar enhetschefernas tid och kan i 

slutändan stå företaget mycket dyrare än vad en utveckling av företagets egen 

rekryteringsprocess skulle ha gjort. Att anlita en arbetsförmedlingsbyrå kan med 

andra ord till en början se ut att vara ett billigare alternativ för att anställa ny personal. 

På lång sikt kan det ändå bli dyrare för företaget än en satsning på utveckling av den 

interna rekryteringsprocessen på grund av till exempel ökat behov av skolning samt 

ökad personalomsättning. 

Om man låter HR-funktionen ta ansvar för att de anställda når strategiska mål så tar 

man i och för sig en risk att det misslyckas. Men Becker & Huselid (2003: 59) 

påpekar att avkastningen ändå kommer att vara högre, eftersom HR-funktionen på det 

sättet (genom att ta större ansvar) kommer närmare rollen som strategisk partner 

istället för att endast ha en operationell roll. Det kan vara värt att påpeka betydelsen 

av att HR-proffsen själva får utveckla HR-aktiviteterna och ta del av strategisk 

planering, eftersom de kanske just på grund av detta kan lyckas nå målsättningar på 

lång sikt. Verksamheten blir mera enhetlig än om de strategiska HR-aktiviteterna till 

exempel externaliseras (eng. be outsourced) till utomstående entreprenörer och HR-

funktionens arbete därmed begränsas. 

2.2.7 Hurudana företag gynnas mest av strategiskt HRM? 

Kunskapsintensiva företag vars produkt åtminstone delvis baserar sig på service som 

är beroende av välutvecklat humankapital och vars anställda består av specialister, har 

visat sig vara mest intresserade av att utveckla strategiskt HRM. Lawler och 

Mohrman (2003: 24) anser att företag vars affärsstrategi fokuserar på kunskap och 

information är betydligt mer sannolika att göra HR-funktionen till en sann strategisk 

affärspartner, vilket kanske inte är överraskande då sådana företag även behöver värna 
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om humankapitalet för att kunna implementera sin strategi. Detta innebär alltså att 

speciellt företag som ser humankapital och intellektuellt kapital som viktiga resurser, 

kommer att efterfråga starka band mellan HRM och strategisk planering. 

I det här sammanhanget är det nödvändigt att poängtera att HR-proffsen inte kan ta en 

strategisk roll utan att personaladministrationen också fungerar effektivt (Ulrich, 

1997: 176). Trots att det handlar om produktions- eller serviceföretag behöver alla 

större organisationer en fungerande (personal)administration. Då blir frågan om HR-

funktionen har tillräckligt med resurser för att hinna ta dubbla eller flerdubbla roller i 

en tid då man sparar och det är mera sannolikt att de anställda minskar i antal även 

inom HR-funktionen. Ulrich (1997: 176) påpekar att enhetschefer inte vill ta på sig de 

administrativa HR-uppgifterna men däremot ofta vill att HR-proffsen skall ta tillbaka 

sådant arbete som de slutat med när deras arbetsbild blivit mera strategisk. En 

enhetschef som till exempel aldrig behövt bry sig om att kontrollera ifall 

gruppmedlemmarna har allt material och de redskap som de behöver för att utföra sitt 

arbete eller samla in skattekort och liknande för att belöningen skall ske inom utlovad 

tid, känner säkert en sådan extra belastning, i synnerhet i en situation då enhetschefen 

plötsligt måste tänka på sådana praktiska och administrativa aspekter utöver sina 

gamla arbetsuppgifter. Ulrich (1997: 178) fastställer att de HR-aktiviteter som 

personalavdelningen traditionellt har ansvarat för (som till exempel rekrytering och 

löneuppföljning) nog inte kommer att försvinna, men att nya uppgifter kommer att 

komma till. Forskning tyder klart på att HR-funktionen behövs både i utförandet av de 

administrativa uppgifterna och i arbetet som en strategisk partner (Lawler & 

Mohrman, 2003: 17). HR-funktionens olika roller kommer att diskuteras närmare i 

denna avhandlings kommande kapitel 2.3 HR-roller. 

Brockbank (1999: 345) menar att HR-funktionen har sin egen logik och ett eget 

tankesätt, vilket också kan skapa mervärde för företaget då de tillämpas på olika plan i 

den strategiska planeringen. Brockbank (1999: 345) påstår att HR-funktionen till 

exempel kan förbättra företagets möjlighet att nå innovationer, vilket stöder 

påståendet att HR-aktiviteter kan skapa konkurrensfördelar, till exempel i form av 

innovativ produktutveckling, vilket kan medföra åtminstone en tillfällig 

konkurrensfördel i och med en differentiering av företagets produkt eller service om 

inget substitut ännu finns på marknaden. Brockbank (1999: 340) menar att HR-

funktionen de facto förbättrar sina möjligheter att skapa konkurrensfördelar genom att 
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gå från att vara operationellt reaktiv till att vara strategiskt proaktiv. Ju snabbare man 

kan reagera och planerar verksamheten i förväg och ju mer strategisk fokus HR-

funktionen tar, desto större sannolikhet finns att HR-proffsen kan hjälpa att skapa 

konkurrensfördelar och spela en viktig roll för företagets framgång:  

Operationellt reaktiv>Operationellt proaktiv>Strategiskt reaktiv>Strategiskt proaktiv 

Låg konkurrensfördel -----------------------------------------------> Hög konkurrensfördel 

Figur 3. HR-konkurrensfördelsindex (Brockbank, 1999: 340). 

 

I USA har antalet HR-chefer som rapporterar direkt till verkställande direktören ökat 

och väl presterande företag (t.ex. General Electric, Hewlett Packard och Sears) har 

likaså börjat fokusera mera på HR-frågor (Brockbank,1999: 338). Flera av världens 

största och ledande konsultföretag har också börjat specialisera sig inom HR-

konsultering (t.ex. Deloitte, Bain och McKinsey). Dessutom har till exempel Coca 

Cola och General Motors öppet bundit ihop affärsstrategin med HRM-aktiviteterna, 

som de anser vara en av de viktigaste funktionerna i företaget (Brockbank, 1999: 

341). Detta är ett bevis på att strategiskt HRM existerar idag och att företag inom 

olika branscher tror på att satsningar inom området kommer att gynna företaget och i 

sista hand företagets resultat. 

2.2.8 Mindre administration, mera strategi? 

Som konstaterat borde humankapitalet effektiveras för att organisationer skall kunna 

ha framgång och det finns röster som säger att HR-funktionen måste bli mera 

strategisk för att uppnå detta (t.ex. Lawler & Mohrman 2000: 10). Nu blir frågan hur 

HR-funktionen då kan bli mera strategiskt involverad. Tidigare i detta kapitel har 

argument som motiverar HR-proffsens plats i högsta ledningen som affärspartner och 

sanna strategiska aktörer kommit fram. Därutöver påvisar vissa forskningsresultat 

(Lawler & Mohrman, 2000: 16) att en effektiv HR-funktion kräver att HR-proffsen 

lägger ner mindre tid på att bokföra och kontrollera och mera tid på att utföra 

strategiskt arbete. Lawler och Mohrman (2003: 17) menar att man klart kan utskilja 

två stora trender som håller i sig trots omgivningens kontinuerliga förändring i 

företagsvärlden idag, nämligen en rapp teknisk utveckling samt en framgång som i 

allt större utsträckning baserar sig på kunskap (eng. knowledge work). Lawler och 

Mohrman (2003: 17) menar att de nya tekniska möjligheterna har gjort det möjligt för 
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HR-proffsen att ta sig ur många av de administrativa uppgifterna som HR-funktionen 

traditionellt fokuserat mest på. Forskarna antyder alltså att IT-system kan ge utrymme 

för annat arbete än det administrativa, eftersom IT-systemen underlättar och i vissa 

fall helt ersätter traditionell (manuell) bokföring och andra personaladministrativa 

uppgifter. Lawler och Mohrmans (2003: 21) forskningsresultat visar de facto ett klart 

positivt samband mellan antalet HR-aktiviteter som verkställs med hjälp av IT-system 

och HR-proffsens uppfattning om sig själva som en sann affärspartner. Detta tyder 

alltså på att då vissa administrativa uppgifter underlättas med hjälp av ny teknik, kan 

HR-proffsen få mera tid för strategiskt arbetet. Det som dock är viktigt att komma 

ihåg, precis som även Lawler och Mohrman (2003: 22) påpekar, är att vissa företag 

kan investera i ny programvara endast för att minska på HR-avdelningens storlek och 

inte alls i syfte att göra den till en strategisk partner. Det har troligen hänt flera gånger 

att HR-personal ersatts med IT-program då företag velat minska på lönekostnader. 

Detta kan dock ha skett på bekostnad av personalens långsiktiga välbefinnande och i 

grund och botten missgynnat affärsstrategin. 

Lawler och Mohrman (2000: 18-19) har redan i ett tidigare skede kommit fram till att 

automation av processer inte avsevärt hjälper företag att vare sig bereda 

organisationen för förändring eller utveckla en affärsstrategi. Dessa forskare vill ändå 

hålla fast vid att man får mera tid för strategiskt arbete då man automatiserar en del av 

de operativa uppgifterna, vilket säkert är sant så länge orsaken till automatiseringen är 

att utveckla HR-funktionen och inte att endast spara på kostnader på kortsikt. 

2.2.9 Ökande känsla av strategiskt inflytande 

Lawler och Mohrman (2003: 19) har också gjort en undersökning för att kartlägga om 

HR-funktionen i amerikanska företag överlag håller på att bli en strategisk partner, 

vad som i sådana fall orsakar detta och om det har effektiverat HR-funktionens arbete. 

En enkät skickades ut till HR-chefer i medelstora och stora amerikanska företag och 

sedan jämfördes svaren med svar som hade samlats in med samma enkät år 1998. På 

det här sättet kunde forskarna också iaktta åt vilket håll utvecklingen har gått mellan 

åren 1998 och 2003. 

Undersökningen visade att i företag där HR-chefen är med i ledningen och är 

engagerade i strategisk planering, tillägnar HR-proffsen 23,2 % av sin arbetstid åt 

strategiska uppgifter. Detta innebär då att resten, det vill säga 76,8 % av arbetstiden 
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läggs på mera administrativa uppgifter. Andelen hade inte ändrats mycket efter 1998, 

vilket tyder på att HR-funktionen inte har tagit en större del i företagens strategiska 

planering under de senaste åren, men dock upprätthållit status quo. Hela 41,1 % av 

HR-cheferna ansåg sig ändå vara en strategisk partner som deltar i utvecklandet och 

implementeringen av strategier. Denna andel hade ökat markant från 1998, vilket kan 

tyda på att HR-cheferna åtminstone känner att deras status har förbättrats (Lawler & 

Mohrman, 2003: 19). Lawler och Mohrman (2003: 20) menar att områden som 

strategisk planering, personalutveckling, rekrytering samt e-HR (programvara) har 

utvecklats märkbart mer än tidigare på grund av att HR-proffsen börjat arbeta på en 

mera strategisk nivå.  

2.2.10 Samband mellan strategiskt HRM och effektivitet 

Lawler och Mohrmans (2003: 25) forskningsresultat visar konsekvent att det finns ett 

samband mellan att HR-proffsen upplevs vara sanna affärspartner och HR-prestation. 

De HR-proffs som inte är sanna partner bedömer sin och HR-funktionens effektivitet 

längre på alla punkter än de som är sanna partner. Forskningen visar också tydligt att 

HR-proffsen borde delta i organisationsdesign och -utveckling för att de skall känna 

sig som en sann partner (Lawler & Mohrman, 2003: 21). Här hittar vi med andra ord 

bevis på att HR-proffsen borde bemyndigas och tas med i det strategiska arbetet från 

början. Lawler och Mohrman (2003: 26) analyserar själv sina forskningsresultat så att 

ju mera tid HR-proffsen ägnar åt att vara strategiska affärspartner, desto effektivare är 

de. Detta skulle alltså innebära att ett linjärt positivt samband existerar mellan HR-

funktionens effektivitet och den tid som HR-proffsen tillägnar strategiskt arbete. Det 

kan dock vara värt att komma ihåg det som tidigare diskuterats i denna avhandling om 

att de administrativa uppgifterna ändå alltid kommer att finnas kvar åtminstone till en 

viss grad, och att företag inte fungerar utan dem. Detta innebär att man vid något 

skede når ett tak då det inte lönar sig för HR-proffsen att satsa mera tid på strategiskt 

arbete om vi utgår ifrån att HR-proffsen måste dela sin tid på dessa två olika 

arbetsområden. Lawler och Mohrman (2003: 18) rekommenderar att man i all 

enkelhet iakttar hur mycket av HR-proffsens arbetstid som går åt till att sköta olika 

slags uppgifter för att se ifall HR-funktionen har en roll som strategisk partner. Man 

kan inte kalla ett HR-proffs för strategisk partner om han eller hon till exempel enbart 

administrerar lön och förmåner och upprätthåller databaser med information om 

anställningsförhållanden. Istället agerar HR-proffset i så fall som en administrativ 
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expert. Det leder oss in på de olika roller som HR-proffs även kan utöva parallellt, 

vilket kommer att diskuteras i följande kapitel 2.3 HR-roller. 

2.2.11 Utmaningar för strategiskt HRM 

Under 1990-talet ansågs strategiskt HRM ännu vara en innovation. Enligt Huselid et 

al. (1997: 172) kan disciplinens relativt unga ålder vara orsaken till att ägare och 

andra intressenter inte ännu idag har så höga förväntningar på strategiskt HRM och 

inte heller sätter en så stark press på organisationer att utföra sådana aktiviteter. Med 

andra ord verkar HR-proffsen ofta stå ensamma med sina idéer om vad som borde 

utvecklas och åt vilket håll. Trots allt styrs HR-funktionen ofta av strategier som har 

formats av företagens styrelse. Men kanske kraven på HR främst ställs av HR-

proffsen själva, vilket leder till att utvecklingen haltar då få konkreta krav eller förslag 

på förändring varken kommer eller backas upp utifrån. 

Truss et al. (2002: 58) har hittat en del faktorer som påverkar HR-funktionens 

förutsättning att agera strategiskt. HR-funktionen visade sig ha svårare att agera 

strategiskt i större organisationer, vilket Truss et al. (2002: 58) menar att eventuellt 

berodde på att administrationen tog upp en så stor del av tiden. Förväntningar på HR-

funktionen avgjorde också hur strategisk den ansågs vara (Truss et al. 2002: 59). 

Den forskning som Truss et al. (2002) har utfört visar att företagets personalledning 

kan ske strategisk med fokus på långsiktiga mål och i samklang med affärsstrategin 

trots att HR-avdelningen inte har en klar strategi och inte själv har agerat strategiskt. 

Truss et al. (2002: 60) ifrågasätter med andra ord HR-funktionens strategiska roll. Jag 

vågar tvivla på att deras forskning skulle vara ett bevis på att HR-funktionen inte 

behöver agera strategiskt, men man kan dra slutsatsen att personalen också påverkas 

av andra än HR-avdelningen (Truss et al. 2002: 60). Sedan är det givetvis frågan om 

en balansgång mellan hur mycket makt HR-funktionen har jämfört med företagets 

andra avdelningar, vilket i sin tur definierar vilka aktiviteter, strategiska eller inte, 

som i slutändan kommer att påverka de anställda och företaget mest. 

2.3 HR-roller 

Lawler och Mohrman (2003: 17) lyfter upp problemet med att mycket har skrivits om 

vilken roll HR-funktionen borde ta samtidigt som det är snävt empiriskt undersökt 

vilka roller HR-funktionen verkligen har. Det finns med andra ord flera olika synsätt 
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på vilken roll HR-proffsen borde spela och ett behov av att utreda hur HR-proffsen 

arbetar i praktiken. 

Ulrich et al. (1995: 480) utförde 1990-talets mest omfattande HR-undersökning. 

Forskarna skickade ut enkäter till 2100 Fortune 500 -företag mellan åren 1988-89. Ett 

par år senare (1991-92) skickade de ut nya enkäter till samma företag. 

Undersökningens utgångspunkt var att Ulrich et al. (1995: 477) ämnade reda ut vilka 

kompetenser HR-proffsen bör ha för att vara effektiva i sitt arbete. Forskarna utgick 

ifrån att HR-proffsens roll förändras med tiden och att nya kunskapskrav därmed 

kommer att ställas på HR-proffsen för att de skall kunna hjälpa företaget. Företagens 

HR-proffs svarade på enkäterna, och svarsprocenten blev relativt hög (70 % 

respektive 52 %). 

2.3.1 Tre sorters HR-kompetens 

Ulrich et al. (1995: 475; 1989: 314) gjorde upp ett ramverk för HR-kompetens, som 

delar in HR-kompetens i tre kategorier: Kunskap om affärsverksamheten, 

specialiserad HR-expertis och förändringshantering (eng. change management). 

Detta ramverk uppstod de facto redan 1989 då Ulrich et al. utförde forskningens första 

del. Ulrich et. al (1995: 476) menar att HR-proffsen måste vara experter inom sitt 

område och ha djup kunskap inom HRM. Samtidigt kommer företag med bättre 

förutsättningar för förändringshantering att ha en konkurrensfördel, eftersom 

omgivningen idag förändras konstant. Ulrich et. al (1995: 476) framhäver följaktligen 

att förändringshantering är en nyckelfaktor för att nå konkurrensfördelar och de menar 

att HR-proffsens roll borde och kan utvecklas inom just det här området. 

Även Bell et al. (2006: 297) menar att rask takt och snabba förändringar är vardag i 

den omgivning där företag verkar idag och att det på grund av detta har blivit allt 

värdefullare för HR-proffs att förbereda organisationen för förändring. 

Trots detta anser endast hälften av de HR-proffs som deltog i forskningen utförd av 

Rynes et al. (2002: 158) att förändringsledning var en av deras viktigaste 

kompetenser, vilket ju strider med Ulrich et al.’s resultat från 1995 (se Figur 4. på 

följande sida). Som en följd av detta kan man möjligen dra slutsatsen att 

förändringsbehovet lugnat sig under de senaste åren. 
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Utöver kompetenskravet på förändringshantering stiger det nya, allt mer framträdande 

kravet upp på att HR-proffsen också bör ha kunskap om affärsverksamhet, speciellt 

om de skall kunna delta i det strategiska arbetet (Ulrich et al. 1995: 475). 

Forskningsresultaten pekar på att alla tre delar i ramverket för HR-kompetens tydligt 

behövs. Enligt respondenterna fördelade sig de HR-kompetenser som krävs i 

arbetslivet på följande sätt: Kunskap om affärsverksamhet: 23,3 %, specialiserad HR-

expertis 23,3 % och förändringshantering 41,2 % (Ulrich et al. 1995: 482). Forskarna 

uppdelade respondenterna i USA-grupper och icke-USA -grupper för att se ifall det 

geografiska området påverkade HR-kompetenskraven. Resultatet visade att HR-

kompetenskraven i ”icke-USA -länder” fördelade sig jämnare bland de tre 

kategorierna. Resultatet var följande: 

Geografisk 

region 

Affärsverksamhetskunskap Specialiserad 

HR-expertis 

Förändringshantering 

USA 17,1 % 22,3 % 41,1 % 

Icke-USA 26,9 % 26, 9 % 34, 8 % 

Figur 4. Tre kompetenser (Ulrich et al. 1995: 487). 

 

Detta resultat kan förklaras med att HR-proffs i till exempel Tyskland och Japan ofta 

är en del av företagets högsta ledning och att de därmed har börjat jobba inom HR 

först efter en längre period på företagets andra avdelningar. På det här sättet har mera 

kunskap om affärsverksamhet behövts i deras karriärer, jämfört med HR-proffsen i 

USA där det är vanligare att göra hela sin karriär inom HR-funktionen. Att kunna 

hantera förändring och få personalen att anpassa sig snabbt i nya situationer lyfts fram 

som en väldigt viktig del av HR-proffsens yrkeskompetens i västvärlden. 

Även Huselid, Jackson och Schuler (1997: 185) håller med om att HR-proffsen bör 

besitta branschspecifik (HR-)kunskap och till en mindre grad också kunskap om 

affärsverksamheten för att HR-funktionen skall kunna ta en strategisk roll, vilket 

tycks stämma överens med situationen i USA men inte med situationen i övriga 

länder där båda kompetenserna verkar vara lika viktiga.  

2.3.2 Ulrich’s fyra HR-roller 

Ulrich presenterade en modell för HR-proffsens fyra roller år 1997. Modellen visar 

tydligt hur HR-proffsens arbete indelas i samspel med organisationens människor, det 

vill säga de anställda, när HR-proffsen agerar de anställdas kämpe (eng. Employee 
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champion) eller förändringsagent (eng. Change agent), samt i samspel med de mera 

tekniska processerna av organisationen när HR-proffsen agerar strategisk partner 

eller administrativ expert. I Figur 5. nedan illustreras hur Ulrich också på ett klart sätt 

menar att HR-proffsens roller växlar mellan ett strategiskt fokus på framtiden och ett 

mera vardagligt operationellt fokus. 

 

  Framtid / 

Strategiskt 

fokus 

  

 Strategisk 

partner 

 Förändrings- 

agent 

 

Processer    Människor 

 Administrativ 

expert 

 De anställdas 

kämpe 

 

  Dag-för-dag / 

Operationellt 

fokus 

  

Figur 5. Ulrichs fyra olika HR-proffsroller, presenterade i Caldwell (2003: 987). 

 

Ulrich’s modell från 1997 har blivit världskänd, kanske på grund av att den lyckas 

fånga alla de mest essentiella aktiviteterna som HR-proffs utför i sitt dagliga arbete. 

Forskningsresultat har visat att HR-proffs ofta kan identifierar sig med åtminstone en 

av rollerna som Ulrich presenterar (Caldwell, 2003: 992). Caldwell (2003: 983) har 

dock kritiserat modellen då han menar att den i dagens värld inte mera räcker till för 

att beskriva HR-proffsens roller, när kraven på professionell expertis har gjort att de 

olika rollerna börjat tävla sinsemellan. Cladwell (2003: 1003) antyder att det finns 

tvetydigheter med att uppfylla alla fyra roller samtidigt och befarar att HR-proffs 

aldrig kommer att kunna utföra Ulrich’s alla fyra roller redan på grund av att ett 

enskilt HR-proffs ofta har ett begränsat inflytande inom vissa områden. Frågan blir 

om HR-proffsen lättare skulle kunna leva upp till förväntningar och ta på sig de olika 

rollerna ifall de hade mera makt och inflytande. 

2.3.3 För många roller kan tära på HR-proffsens status 

Enligt Caldwell (2003: 984) har HR-proffs länge kämpat med att höja sin status 

genom att ta på sig olika roller, men att detta har lett till att HR-proffsen utgör en 

relativt svag yrkesgrupp på grund av att det finns så många olika förväntningar på 

HR-proffsen och tvetydigheter mellan förväntningarna. Det kan diskuteras på vilka 
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sätt HR-proffsen kunde anses utgöra en svag yrkesgrupp, men visst har de olika och 

tidvis även motsägelsefulla förväntningarna på HR-proffsen säkerligen tärt på 

yrkesgruppens sammanhållning och eventuellt också på deras status. Det kan vara 

svårt att stå upp för sitt kunnande om man inte vet vad omgivningen förväntar sig att 

man skall kunna. Organisatoriska roller är till en viss grad socialt uppbyggda, vilket 

innebär att HR-proffsen måste förändra omgivningens förväntningar på deras roll 

innan de kan ändra sin roll (Truss et al. 2002: 41). Detta betyder att HR-proffsen 

behöver en klarare vision om vilka roller de borde ta på sig och de borde eventuellt 

också försöka sluta med att tillfredsställa alla parter. 

HR-funktionens status diskuteras närmare i kommande kapitel i denna avhandling. 

2.3.4 Från partner till player 

Beatty och Schneier (1997) tar upp frågan om det faktiskt är HR-proffsen som skall 

ansvara för alla de fyra rollerna som Ulrich har presenterat. Beatty och Schneier 

(1997: 36) förespråkar ett större fokus på rollen som strategisk partner och menar att 

de andra rollerna borde externaliseras eller alternativt delegeras till enhetschefer eller 

elimineras. Detta är ett ganska radikalt synsätt och forskarna menar själva att denna 

strategi kommer att innebära att HR-proffsen får en helt ny roll; de vill föra HR-

proffsen ett steg vidare från strategisk partner till spelare (eng. player). Detta skulle 

betyda att HR-proffsen inte längre enbart stöder företagsledningen, utan istället aktivt 

deltar i företagsledningen, vilket i sin tur kunde påverka företagets ekonomiska nytta 

på ett mätbart vis. Beatty och Schneier (1997: 30) har kritiserat HR-rollkraven för att 

vara för breda. De anar att en orsak till att HR-proffsen sällan tvingas uppvisa 

ekonomisk nytta med sin verksamhet är att de har blivit ombedda att sköta så många 

olika roller. De menar alltså att HR-proffsen borde få fokusera mera på rollen som 

strategisk spelare och därmed också lättare kunna visa klara resultat. Beatty och 

Schneier (1997: 34) menar att det mest sannolika sättet för HR-funktionen att påverka 

organisationens ekonomiska resultat är genom att stöda kulturförändring. De påpekar 

att företagsfusioner och -förvärv, i vilka kulturförändring spelar en viktig roll, ofta 

misslyckas och att HR-proffsen kunde vinna sin plats just inom detta område (1997: 

34). Ifall HR-proffsen i större grad bör tas med i strategisk planering vid till exempel 

företagsfusioner, stiger det tidigare nämnda forskningsresultatet om att 

förändringshantering är en av de viktigaste kompetenserna för HR-proffs allt starkare 

fram. 
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2.3.5 HR-proffsens utvidgade roller 

Även Ulrich har gått in för att stöda idén om att HR-proffsen måste utvecklas till 

spelare. Ulrich och Beatty (2001: 294) har utvecklat en modell med sex olika roller 

som HR-proffs behöver ta sig an för att medverka till företagets lönsamhet. 

 

Coach (ge feedback och 

belöna) 

Ledare (att leva som 

man lär, uppnå 

trovärdighet och 

respekt) 

Samvete (följa med 

regelverk, förstå moral och 

etik, informera ledning) 

 HR Spelare  

Arkitekt (identifiera behov 

och möjligheter, koppla 

strategin till organisationen) 

Byggmästare 
(implementera och 

förnya HR-processer) 

Hjälpare (underlätta och 

stöda förändring, se till att 

saker utförs till slut) 

Figur 6. HR-spelarens sex roller, presenterad av Ulrich och Beatty (2001: 294). 

 

Med utgångspunkt i den nya modellen kan man se att HR-spelaren är strategisk på 

alla plan, i motsats till modellen från 1997 där strategisk partner endast utgjorde en av 

fyra HR-proffsroller. Att vara en HR-spelare ställer om möjligt dock ännu mera krav 

på HR-proffsen, eftersom de nu väntas designa (som arkitekt), implementera (som 

byggmästare), leda (som coach), agera förebild (som ledare och samvete), hantera 

förändring och samtidigt också kontrollera (som hjälpare). Det är uppenbart att HR-

proffsen har en mångfasetterad roll. Säkerligen kommer dagens utmaningar att göra 

deras arbete ännu mera krävande, men vad HR-proffsen borde satsa mest på kan man 

tyvärr inte läsa ur Ulrich’s modeller som annars är mycket informativa. 

2.3.6 En player har inte tid att sköta hela HR-funktionen 

Guest och Kings undersökning (2004: 412) påvisade att det fortfarande finns en stor 

okunskap om vem som ansvarar för utförandet av HRM-aktiviteter. Guest och King 

intervjuade företagsledare och vissa svar antydde att HR-funktionen bara kan bygga 

upp processerna, men att enhetscheferna är de som borde utföra aktiviteterna i 

praktiken. Guest och King (2004: 401) drar slutsatsen att HR-proffsen har misslyckats 

med att vara de anställdas kämpe, eftersom de i sin dagliga verksamhet inte har 

lyckats betjäna de anställda tillräckligt effektivt. Som spelare kan HR-proffsen 

eventuellt fokusera mera på det strategiska arbetet, men detta innebär i sin tur att de 

förs bort ifrån rollen som de anställdas kämpe och administrativ expert. Detta skulle 

dock betyda att någon annan borde ta på sig dessa roller och dessutom borde ju HR-
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spelaren ändå också agera ”hjälpare” enligt Ulrich och Beattys modell. Det verkar 

med andra ord obefogat att helt ta ifrån HR-proffsen deras traditionella och mera 

operativa uppgifter. 

Caldwell (2003: 984) anser också att då HRM har integrerat affärsstrategi med 

personalledning, har HR-proffsen varit tvungna att ta nya roller samtidigt som ny 

teknologi och oändlig kostnadspress har lett till att flera av uppgifterna som 

traditionellt utförts av HR-proffs nu sköts av andra chefer eller har externaliserats. 

Caldwell syftar på att då strategi utgör en större del av HR-spelarens vardag, måste 

någon annan ta över de andra uppgifterna som HR-funktionen traditionellt skött om. 

Som Brockbank (1999: 342) har konstaterat går ett företag under utan operationell 

HR-verksamhet. Ett företag kan alltså inte överleva utan de operationella HR-rollerna 

som hittas i den nedre delen av Ulrich’s modell från 1997 (administrativ expert och de 

anställdas kämpe). Även Beatty och Schneier (1997: 31) anser att rollen som 

administrativ expert till stor del har externaliserats och att enhetscheferna därmed har 

fått ta på sig mera ansvar. Det verkar som om HR-proffsen tar mera del i den 

strategiska verksamheten samtidigt som de har mindre tid över för de operationella, 

fortfarande så livsviktiga uppgifterna. Det är ändå långt ifrån entydigt att detta är sant 

eller ens ändamålsenligt. 

2.3.7 Ansvaret för fungerande HRM 

Vem bär då det ultimata ansvaret för företagets HRM? Ulrich (1998: 30) menar att det 

skulle vara fel att skilja åt HRM från resten av organisationen. Man skall alltså inte 

tänka på HR-funktionen som någon ensamstående och separat del av organisationen, 

utan istället kan man tänka sig att enhetscheferna och i sista hand VD:n bär ansvaret 

för utförandet av HRM. Det här tankesättet stöder bilden av HR-proffs som 

konsulterande specialister, som utvecklar strategier på order av VD:n vilka sedan 

utförs av enhetscheferna. 

Skinner (1981: 111) ifrågasätter dock att HR-proffs över huvudtaget skall ta hand om 

HRM-aktiviteterna, eftersom de är så viktiga och HR-proffsen enligt honom 

konsistent har misslyckats med denna uppgift. 

Ett annat problem är att enhetschefer sällan vill ta på sig det ansvar som HR-

aktiviteterna kräver att någon tar för att de skall kunna genomföras (Guest & King, 

2004: 418). Man kan tänka sig att det känns motigt för enhetscheferna att vara 
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tvungna att utföra HR-aktiviteter utvecklade av HR-proffs, speciellt ifall stödet från 

HR-avdelningen inte är tillräckligt stort. Samtidigt menar Guest och King (2004: 421) 

att det är essentiellt för ett fungerande HRM att involvera enhetscheferna. 

Hope-Hailey et al. (1997: 11) varnar för att HR-funktionen kan fjärmas ytterligare 

från arbetstagarna (eller fältet) om HR-funktionen blir mindre och man fortsätter att 

skjuta ansvaret till enhetschefer. Trots att många förespråkar att HR-proffsen tar på 

sig mera strategiska roller, finns det med andra ord också de som understryker hur 

viktiga de människonära rollerna är. Det verkar som om HR-funktionen inte är 

fullständig utan att alla de olika rollerna illustrerade av Ulrich år 1997 finns 

representerade. 

2.3.8 Tvetydighet och rollkonflikter 

Det som ofta lyfts fram är problematiken med att HR-funktionen, vilka roller HR-

proffsen än tar på sig, fungerar som en länk mellan företagsledningen och de 

anställda. HR-proffsen är alltså i kontakt med organisationsmedlemmar på alla 

hierarkiska nivåer, vilket gör att andra organisationsmedlemmar kan ifrågasätta i 

vems intresse HR-proffset agerar. Det finns en medfödd konflikt mellan att tjäna både 

de anställda och ledningen (Hope-Hailey et al. 2005: 49), eftersom HR-proffsen alltid 

måste balansera mellan vems vilja de skall följa så att båda parter hålls tillfredsställda. 

Detta är inte en lätt uppgift och det händer säkerligen ofta att HR-proffs inte vet 

vilken roll han eller hon skall ta på sig. Hope-Hailey et al. (2005: 63) lägger fram 

exempel på hur affärsstrategin kan förespråka endast vissa av de roller som Ulrich 

presenterat 1997. De menar att till exempel en strategi som går ut på att sänka på 

kostnader kan förespråka en stark administrativ expert och strategisk partner, men 

samtidigt motverka de människonära rollerna förändringsagent och de anställdas 

kämpe. Sådana situationer kan leda till motstridigheter, till exempel då HR-proffset 

blir mera strategiskt och tar ett steg bort från den dagliga operativa verksamheten. 

Hope-Hailey et al. (2005: 63) poängterar att ifall de anställda upplever att HR-

proffsen inte bryr sig om deras dagliga arbete så kan det leda till minskat förtroende 

och försämrad prestation på lång sikt. Hope-Hailey et al. (2005: 64) har påvisat att 

HR-proffs känner sig tudelade då de vill vara de anställdas kämpe och visa att de bryr 

sig, men tvingas försumma sådana uppgifter för att hålla sig till affärsstrategin. 
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Hope-Hailey et al. (2005: 64) förhåller sig kritiska till Ulrich’s tankar om HR-

proffsens roller och de frågar sig om det över huvud taget är möjligt att tillfredsställa 

både de anställdas och affärsverksamhetens behov samtidigt på det sätt som Ulrich, 

enligt dem, ”naivt” presenterar. De menar därutöver att enhetschefer inte har visat sig 

vara beredda att ta mera ansvar för den humana sidan av personalledning, vilket krävs 

när HR-proffsen inte har tid att ägna sig åt det. 

2.3.9 Modern e-HR håller HR’s operativa roll vid liv 

Forskare har också lyft fram vikten av tekniskt kunnande inom HR-funktionen. Det 

har som sagt föreslagits att automation av de administrativa uppgifterna skulle 

underlätta HR-proffsens roll som administrativa experter och därmed ge mera tid för 

de nya uppgifterna som affärspartner och strategisk spelare. I motsats till det som 

presenterats tidigare i denna avhandling om vad dagens teknologi kan erbjuda HR-

funktionen lyfter Lawler och Mohrman (2000: 12) fram att ny programvara, så kallad 

e-HR, möjliggör en mera interaktiv och personlig kontakt mellan HR-proffsen och de 

anställda tack vare programvaran som kan användas av, samt tillsammans med, den 

övriga personalen för att sköta uppgifter som HR-proffsen tidigare har utfört 

ensamma. Enligt Lawler och Mohrman (2000: 12) är en annan fördel med e-HR att 

HR-proffsen nu kan ta till vara en större del data och använda dem som ett analytiskt 

verktyg för att bygga upp strategier. Detta är en helt ny infallsvinkel på hur 

programvara kan stöda HR-proffs i det människonära arbetet samtidigt som i det 

strategiska. Lawler och Mohrmans (2000: 18) forskningsresultat pekar på en koppling 

mellan högre automation och större effektivitet; ju mera e-HR som användes av HR-

funktionen, desto högre var effektiviteten. Man kan dock inte förvänta sig ett 

automatiskt positivt samband mellan mängden använd e-HR och HR-funktionens 

effektivitet, eftersom e-HR som sagt kan införskaffas i syfte att till exempel endast 

minska på kostnader. 

Även Bell et al. (2006: 297-298) menar att det blivit allt viktigare för HR-proffs att 

uppvisa även teknisk expertis. De påpekar att HR-funktionen i framtiden kommer att 

evaluera företagets alla funktioner inklusive sin egen med hjälp av tekniska 

hjälpmedel och att de tekniska kunskaperna därför måste upprätthållas bland HR-

proffsen. Forskningsresultat presenterade av Bell et al. (2006: 299) påvisar att så gott 

som alla företag använder sig av informationsteknik inom HR-funktionen idag. 

Vanliga anpassningsområden är föga överraskande bokföring av personalens 
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personuppgifter, löneuträkning, bonusberäkningar, rekrytering (CV-databaser, 

rekryteringsmaterial) samt datainsamling och evaluering av prestation. 

Det intressanta med forskningen gjord av Bell et al. (2006: 299) är att 68,4 % av de 

svarande HR-proffsen ansåg att e-HR har gjort det viktigare för dem att besitta 

kunskap om affärsverksamheten. Dessutom fanns det svar som tydde på att e-HR har 

möjliggjort en förflyttning från administrativa till strategiska uppgifter. Detta 

understöder tanken om att programvara kunde underlätta HR-proffsens roll som 

administrativ expert och ge mera utrymme för rollen som strategisk partner eller 

spelare. Det är inte längre ovanligt att en del av HR-proffsen har en bakgrund inom IT 

eller datavetenskap, men IT-funktionen kan ofta externaliseras från HR-funktionen 

(Bell et al. 2006: 302). För att försäkra en ändamålsenlig användning av programvara 

är det av allt att döma nödvändigt att HR- och IT-avdelningen har ett tätt samarbete. 

Knappast någon del av det moderna samhället har kunnat undvika teknikens 

frammarsch under de senaste decennierna. Sett från ett HR-perspektiv innebär detta 

att kompetenskraven har förnyats för HR-proffsen (Ulrich 1997: 178). Inom HRM 

används informationsteknik i allt större utsträckning både för att forma och utföra 

arbetet. I vissa amerikanska företag har detta lett till att upp till 75 % av HR-

avdelningens kostnader har kunnat skäras ner. Bell et al. (2006: 295) menar dock att 

detta inte är den enda orsaken till att använda e-HR, utan att man även kan förbättra 

HR-funktionens och hela företagets effektivitet med hjälp av e-HR. Man bör också 

komma ihåg kritiken som tagits upp tidigare i denna avhandling om att automatisering 

av HR-funktionen inte nödvändigtvis används för att ge mera utrymme för annat 

arbete, utan tvärtom för att minska på antalet HR-proffs och därmed även på deras 

insats i företaget. 

För att utvärdera HR-funktionen har man traditionellt kunnat utgå från Ulrich’s tre 

perspektiv: Kunskap om affärsverksamhet, HR-professionalism och 

förändringsledning (eng. change management). Bell et al. (2006: 296) använder sig av 

ytterligare ett perspektiv, nämligen teknologisk expertis, eftersom de anser att HR-

kompetens idag också är beroende av detta. Man kan med andra ord konstatera att 

kraven på HR-proffsens kompetens som väntat verkar öka med tiden. 
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2.4 Att förbättra HR-funktionens status, rykte och makt 

Legge (ur Guest & King 2004: 401-409) har tagit upp HR-funktionens (låga) status 

som en viktig utmaning. Legge (1987) menar att HR-proffsen saknar den status som 

krävs för att effektivt kunna implementera HR-aktiviteterna. Ferris et al. (2007: 119-

120; 126) påpekar att ett gott rykte kan ge makt och status, som i sin tur har ett klart 

samband med inflytande i organisationen. Högre status skulle alltså ge HR-funktionen 

mera inflytande i företaget. Varför har då HR-funktionen låg status och hur kan man 

förbättra situationen? 

Skinner (1981: 107) menar att HR-funktionen inte kan undgå tvetydigheter och 

motstridiga budskap eftersom den har ett så brett ansvar. Då företagen växer i storlek 

och mångfalden ökar, blir situationen för HR-funktionen de facto bara svårare 

eftersom flera olika sorters HR-aktiviteter efterfrågas och ett klart fokus saknas. 

Företagets olika divisioner och avdelningar kan alltså ha olika preferenser och till och 

med strategiska mål, vilket leder till motstridiga budskap inom en organisation där 

samma budskap inte längre kan gälla för alla (Skinner, 1981: 110; 113). Hope-Hailey 

et al. (1997: 11) menar att det sannolikt att HR-proffsen med tiden kommer att vara 

tvungna att kämpa ännu hårdare för att åtminstone upprätthålla sin status inom 

företagen. 

Även Legge (1987) har lyft upp tvetydigheterna inom HR-funktionen och hon 

påpekar till exempel hur svårt det kan vara att bedöma ifall en HR-aktivitet har 

lyckats samt att sedan söka upp den som i så fall är värd en belöning. Problemet med 

att investeringar inom HRM avkastar på lång sikt och att avkastningen (som till 

exempel en förbättrad arbetsatmosfär) inte direkt kan hänföras till något enskilt 

ursprung ligger eventuellt som grund till att HR-proffsen ofta blir utan tack och den 

uppskattning och status som de skulle vara värda. 

För att HR-proffsen skall kunna komma över tvetydigheterna krävs både makt och 

auktoritet. Legge (1987) beskriver bristen på makt som en ond cirkel inom HR-

funktionen: HR-proffsens brist på makt gör att beslut som gäller och påverkar 

personalen ofta fattas av andra än HR-proffsen. Om HR-proffsen ändå är de som skall 

ansvara för personalens problem kan det leda till att HR-proffsen tvingas lösa kriser 

istället för att koncentrera sig på mera långsiktigt och strategiskt arbete, vilket i sin tur 

missgynnar HR-funktionens rykte och status ytterligare (Legge, 1987). 
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Ulrich (1997: 176) påpekar vikten av image och identitet för att HR-proffsen skall 

kunna komma ifrån smeknamn som policypolis, administratör och byråkrat. Dessa 

mindre smickrande smeknamn kan också tänkas ha en negativ effekt på 

yrkesgruppens rykte och status i företagen. 

Det har också visat sig att HR-funktionens bristande auktoritet och låga status ligger 

bakom att unga företagsledare inte visar stort intresse för arbete inom HRM (Skinner, 

1981: 111). Däremot har företag som lyfts fram i medierna på ett positivt sätt, uppnått 

högre status vilket därmed har lett till flera arbetsansökningar (Ferris et. al., 2007: 

122).  

Företag som rankas högt på olika listor med ”de bästa arbetsplatserna” har visat sig 

satsa på sin HR-funktion, speciellt genom att involvera den i det strategiska 

beslutsfattandet, för vilket det ju i regel krävs hög status. Genom att dessa företag blir 

kända och får mera makt och högre status (Ferris et al., 2007: 126) får de alltså flera 

sökande och en större resurspool att anställa ifrån. HR-funktionens goda status kan 

därför också ses som en möjlig källa för konkurrensfördelar då 

rekryteringskostnaderna på detta vis sjunker, vilket Ferris et al. (2007: 127) 

konstaterar att leder till högre effektivitet. 

Ferris et al. (2007: 124) påstår att HR-avdelningen endast kan uppnå ett gott rykte om 

den står för samma värderingar och normer som organisationen överlag. För att få ett 

bättre rykte borde HR-avdelningen alltså kunna visa att den spelar en roll för att de 

strategiska målen uppnås. Ferris et al. (2007: 124) fastställer att legitimitet är viktigt 

för hela HR-funktionens existens och denna tankegång får också stöd av Guest och 

King (2004: 420) som tillägger att HR-avdelningen måste leva som den lär för att 

uppnå status. 

2.4.1 VD:n och styrelsens betydelse 

Traditionellt har styrelsen haft störst makt i företagen, åtminstone formellt. Guest och 

Riccardos (1994: 224) forskningsresultat visar att styrelsens åsikter har störst 

inflytande till exempel då man bedömer effektivitet av en viss funktion. Den kraft 

som styrelsens makt har syntes till exempel konkret då en HR-åtgärd understöddes av 

högsta ledningen genom en nedskriven linjedragning och enhetscheferna därefter gav 

ett bättre vitsord för HRM-effektiviteten (Guest & Riccardo, 1994: 237). 
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Ulrich (1997: 178) påpekar att det är för svagt att ett HR-ärende blir viktigt genast när 

VD:n fattar tycke för ärendet. Han efterlyser en djupare uppfattning om HR-

funktionen i företaget och menar att det säkert inte skulle skada om enhetscheferna 

själva tog initiativ och utforskade de HR-processer som finns och berättade vilka de 

vill understöda. 

Huselid et al. (2005: 197) menar att HR-proffsen måste samarbeta med VD:n och hela 

ledningsgruppen för att komma överens om HR-funktionens strategiska mål. 

Förväntningarna på HR-avdelningen borde vara klara för alla parter, för endast på det 

sättet kan man ha något att visa upp i slutet av perioden och därefter evaluera om man 

uppnått förväntningarna eller inte. 

2.4.2 Att påvisa och evaluera HR-funktionens betydelse 

Speciellt när HR-funktionen ombeds ge grund för sin existens är det viktigt att kunna 

mäta resultat och påvisa det värde som HR-proffsen skapar (Becker & Huselid, 2003: 

57; Guest & Riccardo, 1994: 219). Det här är dock inte en lätt uppgift för många 

företag som har visat sig ha problem just med att mäta HR-funktionens effektivitet 

(Ulrich et al. 1989: 312) och därmed att värdesätta den på äkta grunder. Det här en 

fundamental utmaning för HR-funktionens status, då det är svårt att sätta fingret på 

det skapade värdet. 

Även Ulrich (1997: 178) understryker att det finns ett tydligt behov av att kunna 

evaluera HR-aktiviteter och att påvisa vilken koppling de har till verksamhetens 

resultat. Han menar att HR-proffsen bör satsa på deliverables, det vill säga på att 

leverera resultaten av HRM och på att peka ut vad de innebär för organisationen. 

Företag bedömer ofta hur väl HR-funktionen lyckats genom att tala om enskilda HR-

aktiviteter, till exempel genom att tacka för de ”40 nya anställda” eller för att ”90 % 

av företagsledarna deltagit i utbildning” (Ulrich, 1998: 2). Ulrich menar dock att detta 

inte är tillräckligt, utan att framgången borde mätas i utförande eller hur prestationen 

levererats. Istället för att räkna antalet nya anställda, borde man alltså evaluera deras 

kvalitet (Ulrich, 1998: 9). Det är viktigt att analysera utfallet istället för aktiviteten, 

trots att det kan vara mycket lättare att räkna hur många timmar en skolning tar än att 

mäta hur själva skolningen påverkade deltagarna och organisationen (Ulrich, förord i 

Huselid et al. 2005: ix). 
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2.4.3 Att mäta HRM 

HRM-effektivitet kan definieras som framförandet av högklassiga tekniska och 

strategiska HRM-aktiviteter (Huselid et al. 1997: 171-172). HR-proffsen borde alltså 

sträva efter att utveckla metoder för att evaluera detta framförande, dels för att 

motivera sin existens, dels för att uppnå den status de är värda. Ulrich (förord i 

Huselid et al. 2005: x) argumenterar starkt för att strategi alltid borde verkställas först 

och sedan uppföljas och kontrolleras. Uppföljningen är då ett lika viktigt steg som 

själva utförandet, eftersom man inte kan komma vidare och lära sig av sina misstag 

om man inte uppföljer och kontrollerar utfallet. 

Huselid et al. (2005: 3-6) har konstruerat ett så kallat arbetskrafts-scorekort (eng. 

workforce scorecard) som baserar sig på Kaplans och Nortons traditionella 

mätverktyg det balanserade scorekortet (eng. Balanced scorecard). Huselid et al.’s 

(2005: 70) scorekort innehåller parametrar som alla borde kunna mätas. Scorekortet 

indelar HR-funktionen i fyra kategorier: 

1. HR-processer: Att styra, integrera och differentiera. 

2. HR-kompetens: Strategisk partner, förändringsagent, de anställdas kämpe och 

administrativ expert. 

3. HR-aktiviteter: Planering av arbetsuppgifter, rekrytering, utveckling, 

prestationsbedömning, belöning och kommunikation. 

4. Personalens tänkesätt och kultur: Förstår man strategin, stöder kulturen 

strategin? 

Idén med scorekortet är att det skall hjälpa företag att nå sina strategiska mål. 

Beroende på företagsstrategin kan de strategiska HR-målen vara de viktigaste i hela 

modellen, medan det traditionella balanserade scorekortet (som inkluderar fyra 

annorlunda perspektiv: Strategiskt, operationellt, kund och finansiellt) alltid fokuserar 

på affärsverksamhetens resultat (Walker & MacDonald, 2001: 368). 

Huselid, Jackson och Schuler (1997: 176) anser att man mäter strategiskt HRM bättre 

med andra metoder. De använder inte scorekort utan istället ber de HR-proffs 

analysera olika HR-aktiviteters effektivitet. 
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2.4.4 Att evaluera sig själv och lära sig best practise via 
benchmarking 

Benchmarkstest kan underlätta både dokumentering och utvärdering av den egna 

verksamheten. Idén med benchmarking är att man jämför sig med de bästa inom 

branschen för att se i vilken grad man arbetar med samma saker och hur man kunde 

utföra arbetet bättre (Ulrich et al. 1995: 492). Ulrich (1997: 178) menar att det lönar 

sig för HR-proffsen att också bli proffs på benchmarking utan att tro att de måste göra 

precis som andra har gjort. Idén är inte att kopiera direkt vad andra gör, utan att dela 

med sig information om sin verksamhet och nå nya och bättre lösningar tillsammans. 

Ulrich, Brockbank och Yeung var som sagt de första att insamla omfattande data om 

HR-funktionen år 1989. Syftet var att samla in tillräckligt med data för att kunna 

jämföra HR-funktionen i olika företag genom empiri och dokumentation av 

utvecklingen. Ulrich et al. (1989: 311-314) menar att benchmarking som ett 

forskningssätt tog fart under 1980-talet och att det har mycket att erbjuda inom HR. 

Benchmarking ses alltså som ett dugligt verktyg för att systematiskt kunna jämföra en 

viss HR-funktion med de bästa inom branschen. Den grundläggande idén med 

forskningen 1989 var att skapa en tillräckligt bred HR-databas, som skulle möjliggöra 

jämförelse mellan företag, industrier och sektorer av olika storlekar. 

Alla är dock inte överens om hur effektiv benchmarking är. Att göra benchmarkstest 

och jämföra hur kostnadseffektiva olika HR-aktiviteter är kommer enligt Becker och 

Huselid (2003: 57) att leda till att man misslyckas med att påvisa HR-funktionens 

betydande bidrag. Istället för att jämföra HR-effektivitet mellan organisationer, borde 

man enligt dem utvärdera i vilken mån HR-proffsens prestation går i linje med 

företagsstrategin. De menar att HR-funktionen inte endast skapar värde genom att 

minska på kostnader och effektivera verksamheten, utan även genom att bygga upp 

och stöda företagsstrategin. Ifall vi accepterar HR-proffsen som strategiska partner 

behövs med andra ord nya metoder för att räkna ut HR-funktionens lönsamhet. 

Becker och Huselid (2003: 59-60) rekommenderar att man först tydligt definierar 

strategin och understryker hur man skall verkställa den och utser de ansvariga för 

detta. Efter att målen och ansvarsområdena är fastställda kan man sedan rita upp en 

karta över hur man når sina mål (läs mera om detta i Kaplan & Norton, 2000) för att 

precisera verktygen och verkställandet av strategin. 
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Ett företag kan alltså evaluera HR-funktionens effektivitet genom att jämföra sig med 

andra företag eller genom att främst jämföra sina interna processer sinsemellan och 

hur konsistenta de är. Det viktigaste verkar dock vara att jämförelsen görs på ett sätt 

som påvisar hur HR-funktionen påverkar organisationen och därmed resultatet. 

2.4.5 Rollen som boundary spanner 

Organisationsteoretiker har länge diskuterat gränser (eng. boundaries) och att dessa 

gränser måste finnas för att skydda och motivera den egna arbetsgruppens existens 

genom att dela in personer i medlemmar och icke-medlemmar. Organisationer är dock 

öppna system som inte kan stänga av omgivningen (Russ et al. 1998: 126-127), 

eftersom de existerar i samverkan med sin omgivning och därmed är beroende av den. 

Russ et al. presenterar så kallade boundary spanners som tar sig över 

organisationsgränser för att interagera med den yttre omgivningen. Russ et al. menar 

att HR-proffsen borde ta just denna roll för att hålla kvar sin makt och sitt inflytande i 

företaget. Som boundary spanner får man informationen först och man kan också 

välja vilken information man tar med sig in i organisationen. En boundary spanner 

söker upp och filtrerar information utifrån samt bidrar samtidigt till organisationens 

rykte i omgivningen. 

Russ et al. (1998: 135) påstår att HRM-funktionen i USA har tagit rollen som en 

boundary spanner sedan 1960-talet och att dess makt och status har ökat tack vare 

detta. Som exempel menar Russ et al. att det i tiden främst var lagstiftningen som HR-

proffsen skulle kunna utan och innan för att sedan kunna utföra standardaktiviteter 

som ledningen hade beslutat om, men att allt sedan HR-proffsens kunnande på 

området blev mera omfattande, fick de en allt mer betydelsefull roll som experter på 

förhållandet mellan de anställda och arbetsgivaren. På det här sättet fick HR-proffsen 

uppskattning i företagen efter att de hämtat in viktig information från omgivningen till 

organisationen. Därmed fick de status som sedan öppnade nya dörrar och möjligheter 

att fortsätta utvecklingen i samma riktning. 

Traditionellt har en av HR-proffsens uppgifter varit att fungera som 

organisationsarkitekt samt att välja, utveckla och belöna de anställda så att de arbetar i 

enlighet med strategin (Becker, B. & Huselid M. 2003: 59). Om man tänker på 

rekrytering, det vill säga den första delen av HR-proffsens arbete när det gäller att 

forma företagets arbetskraft i enlighet med strategin, spelar HR-proffsen en naturlig 
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roll i kontakten med omvärlden och samtidigt ofta som företagets ansikte utåt i 

samband med rekryteringen. Rekrytering är något som företag satsar allt mera på då 

personalomsättning har visat sig vara tungt för lönsamheten. Walker och MacDonald 

(2001: 374) poängterar att personalomsättning försämrar produktiviteten då det blir 

dyrt att anställa ny personal och att det dessutom kostar att sedan skola in de nya 

anställda. Skinner (1981: 114) fastslår att det finns en enorm skillnad mellan 

arbetstagare och att det lönar sig att endast anställa de bästa, vilket visar hur viktig 

rekryteringsprocessen är. Mot denna bakgrund kan man tänka sig att HR-proffsen 

skulle kunna gynnas av att se sig själva som boundary spanners och eventuellt av att 

bygga upp sin identitet kring det istället för via många olika roller. 

2.5 Sammanfattning av referensramen 

Mitt syfte med detta kapitel är att föra oss in i HRM-världen. Kapitlet har 

förhoppningsvis i stora drag belyst hur forskningen inom området började och hur 

forskningen har utvecklats samt åt vilket håll forskningen verkar gå idag. 

Referensramen, eller genomgången av tidigare forskning inom området, ger upphov 

till flera frågor då forskarna har skiljande åsikter och vissa forskningsresultat ibland 

till och med är motstridiga. Framför allt kan man urskilja vissa särskilt intressanta 

områden som behöver utforskas vidare och jag har valt att dela in sammanfattningen 

av referensramen i fyra forskningsområden. De fyra forskningsområdena är Koppling 

till ledning och affärsstrategi, Roller (makt, status, inflytande), Ansvar samt Syn på 

kompetens. Jag kommer också att använda denna indelning som bas för min egen 

undersökning. I Figur 7. Från teori till forskningsområde i slutet av detta kapitel, 

illustrerar jag vilken tidigare forskning som har gett upphov till forskningsområdena. 

2.5.1 Koppling till ledning och affärsstrategi 

Forskningen inom HRM har pågått i dryga 100 år samtidigt som företagen och HR-

funktionen har utvecklats sida vid sida. Under detta sekel har organisationsteoretiker 

tagit avstånd från taylorismen och börjat påpeka HR-funktionens betydelse mer och 

mer. HR-proffsens huvuduppgifter har utvecklats från att vara medlare på 

arbetsmarknaden, policypolis och administratör till att vara en strategisk partner, som 

har sin plats i högsta ledningen och är involverad i affärsverksamheten på alla plan. 

Vissa forskare (Russ et al., 1998) menar att den nya strategiska rollen är det som har 
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hållit HR-funktionen vid liv från och med slutet av 1900-talet då grundarbetet för att 

humanisera förhållandena på arbetsplatsen var gjort. 

Konkurrensfördelar och ökad effektivitet är vad som främst tycks motivera 

sammansvetsningen av företagets HRM-aktiviteter och affärsstrategin (t.ex. Schuler 

& Jackson, 1987). HR-funktionens betydelse för företagets resultat får därmed en 

större tyngd. Huselid et al. (1997) påpekar att det inte finns något tak för hur mycket 

de strategiska HRM-aktiviteterna kan avkasta på lång sikt. 

Olika teorier om hur HR-funktionen kan bli mera strategisk finns och det poängteras 

att strategiska HRM-aktiviteter måste ingå i långsiktig planering (Ulrich et al. 1989) 

som fastsälls på hög nivå. För att ett HR-proffs skall kunna vara en sann strategisk 

partner bör HR-funktionen till och med vara representerad på styrelsenivå enligt vissa 

forskare (Guest & King, 2004). 

Trots att forskarna understryker vikten av HR-proffsens strategiska insats är det inte 

problemfritt att genomföra detta i praktiken. I normala investeringsbeslut avgör en 

uträknad avkastning som är högre än kostnaden för investeringen (det vill säga ett 

positivt Net Present Value), när det däremot sällan är möjligt att kalkylera HR-

investeringars avkastning på förhand. Guest och King (2004) menar att företag oftast 

nöjer sig med att ta reda på vad HR-investeringen kostar och fattar 

investeringsbeslutet ”ifall man har råd”. Det här tyder ju på att vettiga HR-

investeringar riskerar att bli ogjorda då de ter sig som rena kostnader eftersom 

framtida avkastning totalt ignoreras. Det intressanta är huruvida HR-proffsen ändå 

lyckas stå på sig och motivera sina idéer, samt hurudant stöd som krävs för att de skall 

kunna köra igenom dem. Är det VD:ns, eller någon annans, åsikt som i sista hand 

avgör vilken inverkan HR-proffsen kan ha? 

Teorier har framförts om att HR-proffsen borde påvisa HR-funktionens resultat och 

betydelse för att motivera sina idéer och sin existens (Becker & Huselid, 2003; Guest 

& Riccardo, 1994; Ulrich, 1998) och det finns också olika teorier om hur man bäst 

kan göra det. HR-proffsen kan till exempel jämföra sig externt med de bästa i 

branschen via benchmarking och använda scorekort som hjälpmedel. Alternativt kan 

de också jämföra organisationens interna delar sinsemellan för att evaluera hur bra 

helheten hänger ihop, till exempel genom en undersökning bland personalen. Men vad 

anser då HR-proffsen själva vara ett vettigt sätt att evaluera sin verksamhet och påvisa 
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den betydelse som verksamheten har för företaget? Vill de använda numeriska 

parametrar och nyckeltal eller något helt annat mätredskap för att följa upp sin 

verksamhet och utvärdera den? 

Ny programvara och e-HR har visat ge mera tid för strategiskt arbete och ett positivt 

samband har också hittats mellan tid använd på strategiska uppgifter och effektivitet 

(Lawler och Mohrman, 2003). Samtidigt sägs det administrativa arbetet vara 

livsviktigt för företag och dessutom att HR-proffs är experter på området. Trots allt 

verkar e-HR ändå vara till hjälp då HR-proffsen kan planera processer lättare och 

använda e-HR för analyser av data som stöd i sitt strategiska arbete. 

Forskarna verkar tidvis vara steget före företagsvärlden i utvecklingen av HR-

funktionen och man kan därför fråga sig i vilken grad förskjutningen inom HRM från 

det operativa till det strategiska i verkligheten har ägt rum. Det har visserligen 

påvisats att andelen HR-chefer som rapporterar direkt till VD:n har ökat i USA 

(Brockbank, 1999) och många framgångsrika företag visar öppet stora satsningar på 

HRM. I Storbritannien ökar antalet HR-proffs och där förväntas HR-chefen vara med 

i styrelsen (Guest & Riccardo, 1994). Det skulle vara intressant att veta hur 

situationen ser ut i Finland på den här punkten, hur de finländska HR-proffsens 

koppling till ledningen och affärsverksamheten överlag ser ut. 

2.5.2 Roller (makt, status, inflytande) 

De fyra HR-rollerna som Ulrich presenterade 1997 verkar fortfarande omfatta de 

olika områden som HR-proffsen arbetar med samtidigt som det skulle vara intressant 

att utreda om också finländska HR-proffs identifierar sig med rollerna. 

Beatty och Schneier (1997) förespråkar ett större fokus på rollen som strategisk 

partner och menar att de andra rollerna borde externaliseras, eller alternativt delegeras 

till enhetschefer eller elimineras. Detta verkar överdrivet och jag tror inte heller att 

man på detta sätt skulle hitta en lösning på det som Cladwell (2003) tar upp om att 

Ulrich’s roller tävlar sinsemellan och att det är omöjligt att uppfylla alla roller. 

Då det framhävs att HR-funktionen borde bli mera strategiskt inriktad uppstår frågan 

om vilka roller eller arbetsuppgifter som HR-proffsen egentligen upplever som 

strategiska, vilka delar av deras arbete som i verkligheten har en strategisk karaktär 

och vad som egentligen gör deras arbete strategiskt. 
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Ulrich och Beatty (2001) förespråkar hela sex olika HR-roller för vad de kallar 

playern, utan att överhuvudtaget reflektera över eventuella rollkonflikter och hur de 

kan ha en negativ effekt på HR-proffsens status. Hope-Hailey et al. (2005) påvisar att 

HR-proffs till exempel känner sig tudelade då de vill vara de anställdas kämpe och 

visa att de bryr sig om de anställdas villkor, men tvingas försumma den rollen för att 

hålla sig till affärsstrategin. I det här fallet står rollen som de anställdas kämpe och 

som strategisk partner alltså i konflikt. Jag tror därför att de motstridiga 

förväntningarna på HR-proffsen kan ha orsakat att yrkesgruppen av vissa uppfattas 

som svag. Men upplever finländska HR-proffs överhuvudtaget att de är en länk 

mellan arbetstagarna och ledningen? 

Företaget och dess personal påverkas givetvis av företagets alla funktioner. Hur 

mycket en funktion i företaget kan få till stånd är beroende av hur hög status och 

därmed hur mycket makt samt inflytande funktionen i fråga har. Legge (1987) 

beskriver bristen på makt som en ond cirkel inom HR-funktionen. Om HR-proffsen 

på grund av brist på status och makt inte får vara med och fatta de strategiska besluten 

så inser man problemet om HR-proffsen samtidigt förväntas ge sin insats i strategiska 

frågor. I värsta fall blir resultatet en HR-funktion som inte lyckas koppla 

affärsstrategin med sin verksamhet och därmed inte heller lyckas styra humankapitalet 

i rätt riktning. Detta gör i sin tur HR-funktionens rykte ännu sämre och chanserna att 

få ta del i strategiskt beslutsfattande ännu mindre. 

HR-funktionen är till sin natur en boundary spanner (Russ et al. 1998) och man kan 

tänka sig att HR-proffsens roll i företagets externa omgivning kunde hjälpa till att 

skapa uppskattning för HR-funktionen och höja dess status. 

Företag som toppar listor över ”de bästa arbetsplatserna” har påvisats satsa på HRM. 

Eftersom sådana positiva nyheter i medierna höjer hela företagets status kan man dra 

slutsatsen att även detta kan motivera att HR-funktionen borde få mera status och 

inflytande i företaget. 

2.5.3 Ansvar 

Då HR-proffsen i större utsträckning tar på sig en strategisk roll menar Caldwell 

(2003) samt Beatty och Schneier (1997) att rollen som administrativ expert till stor 

del har externaliserats. Det finns argument för att inte externalisera HR-processer med 

risk för att man då kan tappa kontrollen över att strategin hålls sammanhängande. Vid  
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externalisering förflyttas automatiskt en del av ansvaret över från HR-funktionen, 

eventuellt till enhetscheferna. Brockbank (1999) menar att HR-funktionen de facto 

förbättrar sina möjligheter att skapa konkurrensfördelar genom att gå från att vara 

operationellt reaktiv till strategiskt proaktiv. Ulrich (1997) påpekar å sin sida att 

enhetschefer inte vill ta på sig de administrativa HR-uppgifterna utan däremot ofta vill 

att HR-proffsen skall ta tillbaka sådant arbete som de slutat med när deras arbetsbild 

blivit mera strategisk. Överhuvudtaget verkar det vara oklart vem som i slutändan bär 

ansvaret för personalledningen i företaget; är det HR-proffsen, högsta ledningen, 

enhetscheferna eller en kombination av dessa? 

Säkerligen bör flera än bara HR-proffsen ta del i att binda ihop företagsstrategi med 

alla delar av företaget. Guest och King (2004: 421) understryker att det är livsviktigt 

att involvera enhetscheferna för ett fungerande HRM. 

2.5.4 Syn på sin kompetens 

Det fjärde och sista delområdet som ger upphov till intressanta forskningsfrågor är 

HR-proffsens kompetens. Det sägs att nya kompetenskrav ställs på HR-proffs i och 

med deras ökande strategiska medverkan. I detta samband lyfts kravet på att förstå 

affärsverksamhet i allmänhet fram och det betonas att HR-proffs skall agera som 

affärspartner för att kunna vara strategiska partner (Ulrich et al., 1995; Lawler & 

Mohrman, 2003). Ulrich et. al framför dessutom kompetens inom förändringsledning 

som ett absolut krav för ett HR-proffs utöver kraven på HRM-expertis och 

affärskunskap, som till exempel Lawler och Mohrman (2003) samt Huselid et al. 

(1997) tar upp. Bell et al. (2006) är av samma åsikt, men samtidigt syns tecken på att 

förändringsbehovet kanske lugnat sig under de senaste åren. Bell et al. påpekar också 

att ett visst tekniskt kunnande blir allt viktigare för HR-proffs då e-HR används i det 

strategiska arbetet. 

Hurudan kompetens upplever då HR-proffsen själva att de har och kan bristande 

kompetens inom något delområde ligga som grund för misslyckanden med att arbeta 

strategiskt? 

Affärssinnade personer sägs vara svåra att locka till HR-funktionen (Guest & King, 

2004). Tryggar då en viss utbildning att HR-proffsen fyller kompetenskraven och 

vilken är i så fall denna utbildning? 
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Koppling till ledning & affärsstrategi 

Roller (makt, status, inflytande) 

Ansvar 

Syn på sin kompetens 

 

Från teori till               forskningsområde 

Guest & Riccardo, 1994 

Guest & King 

2004 

Lawler & Mohrman, 2000; 

2003 

Huselid et al., 1997; 

2005 

Walker & MacDonald, 2001 

Becker & Huselid, 2003 

Brockbank, 1999 

Truss et al., 2002 

 

Högsta ledningens & VD:ns betydelse för HRM. 

Svårt att räkna ut avkastningen på HR-investeringar; få 

affärsinriktade söker sig till HRM. 

Effektivera humankapitalet m.h.a. strategisk HRM; HR-funktionen är 

effektivare som strategisk partner. 

Strategisk HRM = att koppla unikt humankapital med affärsstrategin; 

avkastning på lång sikt. IT/automation kan hjälpa i strategiskt arbete. 

Koppling mellan HR-strategin och företagsstrategin. 

Viktigt att evaluera & mäta HR-verksamheten. 

Konkurrensfördel genom strategiskt proaktiv HRM. 

Personalen påverkas även av annat än HRM. 

 

Ulrich et al., 1995; Ulrich 1997 

Rynes et al., 2002 

Bell et al., 2006 

Caldwell, 2003 

Russ et al., 1998 

Brockbank, 1999 

Lawler & Mohrman, 2000 

Truss et al., 2002 

Beatty & Schneier, 1997 

Ulrich & Beatty, 2001 

Hope-Hailey et al., 2005 

Legge, 1987 

Ferris et al., 2007 

Skinner, 1981 

Affärsinriktad strategisk partner; 4 HR-roller. 

HR-proffs är inte medvetna om bäst praxis. 

Förändringsledning allt viktigare för HR-funktionen. 

Tvetydigheter mellan HR-rollerna = roller externaliseras. 

HR-proffs som boundary spanners. 

Den administrativa experten är ett måste för organisationer. 

Efterlyser empiri: Vilka roller spelar HR-proffsen? 

Roller är socialt uppbyggda; rollförväntningar påverkar. 

Fokusering på att endast vara strategisk partner. 

HR-spelarens 6 utvidgade roller. 

Går ej att spela både de anställdas kämpe & strategisk partner. 

Rollkonflikter; låg status; ond cirkel p.g.a. bristande makt. 

Gott rykte, positiv media = högre status. 

För breda HR-roller har lett till bristande rykte. 

Huselid et al., 2005 

Caldwell, 2003; Beatty & Schneier, 1997 

Skinner, 1981 

Guest & King, 2004 

Hope-Hailey et al., 1997 

Ulrich, 1998 

Ulrich et al., 1995 

Lawler & Mohrman, 2003 

Bell et al., 2006 

 

HRM kan ses som ett delat ansvar mellan HR-funktionen & enhetschefer. 

Ansvar för operativa roller förskjuts till enhetscheferna/externaliseras. 

HR-proffsens klarar inte av ansvaret för företagets HRM. 

Enhetschefer/förmän motsäger sig mera ansvar för/involvering i HRM. 

HR-funktionen främjas från fältet ifall ansvar för HRM skjuts bort. 

Egentligen bär förmännen & VD:n  i sista hand ansvaret. 

Indelar HR-kompetens i 3 olika kompetenser. 

Användning av IT hjälper i strategiskt arbete. 

e-HR ökar kravet på både teknisk- och businesskompetens. 

 
 

Figur 7. Från teori till forskningsområde*. 

 

*Figur 8. som presenteras i nästa kapitel är en direkt fortsättning på Figur 7. och 

illustrerar i sin tur vilka intervjufrågor som hör till dessa fyra forskningsområden. 
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3 Metodik 

I detta kapitel går jag igenom hur jag utför min undersökning och motiverar den valda 

undersökningsmetoden. 

Jag börjar med att beskriva den bakomliggande subjektivistiska forskningsfilosofin. 

Därefter presenterar jag min forskningsstrategi, som baserar sig på kvalitativ, i 

huvudsak induktiv, undersökning av multipla fall (djupgående personintervjuer med 

finländska HR-proffs). Sekundärdata i form av tidigare insamlade enkätsvar utgör 

dock ett kvantitativt inslag i min undersökning. Till slut beskriver jag hur 

datainsamlingen konkret har utförts samt min dataanalysmetod. 

I detta kapitel har jag även integrerat en kritisk diskussion om 

undersökningsresultatens trovärdighet, generaliserbarhet och vetenskapliga 

kontribution. 

3.1 Forskningsfilosofi 

3.1.1 Ontologi 

Det ontologiska antagandet om verkligheten, som jag tillämpar i min avhandling, 

baserar sig på subjektivism, som understryker att sanningen är kontinuerligt 

föränderlig och beroende av vem som evaluerar den (Saunders, 2007: 108). På grund 

av detta går det inte att förbise den hermeneutiska cirkelns grundprincip i min 

undersökning. Den hermeneutiska cirkeln påvisar att en förförståelse alltid ligger 

bakom en förståelse och att forskarens förståelse växer fram med tiden genom att 

forskaren kan spegla helheten med delar av helheten och därmed bygga upp en 

djupare förståelse för ett fenomen (Myers, 2009: 171). Min tolkning som forskare 

spelar med andra ord en central roll, men jag strävar ändå efter att hålla den ”neutrala 

forskarhatten” på mig genom att reflektera över respondenternas svar och beakta 

svarens ursprung. Som forskare påverkas alltså även jag av min subjektiva världsbild 

och genom att vara medveten om denna subjektivitet strävar jag efter att nå en djup 

förståelse för HR-proffsens roller, status och strategiska inflytande utgående från HR-

proffsens egen uppfattning. 

Bryman och Bell (2003: 19) diskuterar konstruktionismen som en synonym till 

subjektivismen och påpekar att forskare inom denna skola snarare presenterar en 
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version av sanningen än en definitiv sanning. Saunders (2007: 107) slår fast att 

generaliserbarhet av forskning dock inte är det viktigaste inom interpretivismen (eng. 

Interpretivism), eftersom man accepterar att alla sociala företeelser är unika (som t.ex. 

yrkesgrupper eller organisationer) samt att omvärlden förändras kontinuerligt och att 

dagens sanning därmed kan vara en annan imorgon. Denna diskussion om 

interpretivismen för oss in på följande stycke och epistemologin i min avhandling. 

3.1.2 Epistemologi 

Bryman och Bell (2003: 15) lyfter fram den fundamentala skillnaden mellan 

samhälls- och naturvetenskaplig forskning. Denna skillnad innebär att olika 

epistemologier eller kunskapsteorier lämpar sig olika bra för respektive vetenskap. 

Epistemologin som ligger som grund för min undersökning följer läran om kunskap 

som utgår ifrån att människor inte kan undersökas på samma sätt som objekt. Jag 

utgår därmed som sagt från interpretivismen eller ett tolkande angreppssätt, vilket 

innebär att alla respondenter ses som en del av en större helhet som påverkar dem. Det 

tolkande angreppssättet ser människan som en social aktör, vilket också markerar 

skillnaden mellan forskning av människor och forskning av objekt (Saunders, 2007: 

106).  

Det tolkande angreppssättet lämpar sig speciellt bra för studier inom HRM, eftersom 

ämnet berör komplexa och unika fenomen, som är resultat av unika sammansättningar 

av omständigheter och individer (Saunders, 2007: 107; Bryman & Bell, 2003: 16). 

Saunders (2007: 107) påpekar att man uppfattar sociala roller utgående från sina egna 

värderingar. I denna avhandling blir det därmed essentiellt att jag som forskare strävar 

efter att förstå större helheter samt vad som ligger bakom respondenternas svar. 

3.2 Syfte och forskningsdesign 

Mitt syfte med denna avhandling är att kartlägga HR-funktionens betydelse i 

finländska företag, det vill säga att undersöka vilka roller, hurudan status samt 

hurudant strategiskt inflytande HR-proffsen har. Jag strävar följaktligen efter att 

beskriva situationen i dagens Finland och därmed svara på frågorna vem, hur, var 

och när. Jag strävar också efter att förklara eller tolka dagsläget i Finland och med 

andra ord svara på frågan varför. Det grundläggande syftet är därmed att öka 

förståelse för samt kunskap om HR-proffsens roller, status och strategiska inflytande 

eller med andra ord om HR-funktionens betydelse. 
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Beskrivande eller deskriptiva undersökningar har ofta en kvalitativ forskningsdesign 

(Lundahl & Skärvad, 1999: 47), vilken även tillämpas i denna avhandling. Då mitt 

syfte därutöver är förklarande eller tolkande, stävar jag efter att identifiera faktorer 

som tillsammans orsakar ett visst fenomen. På det här sättet kan man även med hjälp 

av en kvalitativ forskningsdesign finna orsakssammanhang och förklaringar till olika 

fenomen (Lundahl & Skärvad, 1999: 48). Ofta används dock kvantitativ forskning då 

syftet är att förklara, eftersom kvantitativa hypotestest kan påvisa entydiga och klart 

definierade samband (som t.ex. ifall det finns ett visst samband med svaret ja eller 

nej) (Lundahl & Skärvad, 1999: 48). Man kan därmed tänka sig att en multipel 

forskningsmetod skulle stöda mitt syfte bäst. Hope-Hailey et al. (2005: 63) fastslår att 

det i varje fall behövs mera än finansiella indikatorer för att mäta företagsprestationer 

och speciellt då man undersöker HR-funktionen vars karaktär som sagt är komplex. 

Därmed skulle en rent kvantitativ studie inte lämpa sig för min undersökning. 

En grupp av individer, som till exempel HR-proffsen, är ett typiskt studieobjekt för en 

kvalitativ undersökning där syftet är att beskriva och tolka människor ”med 

utgångspunkt från dem som studeras” (Lundahl & Skärvad, 1999: 101). Det 

hermeneutiska synsättet, som presenterats tidigare i detta kapitel, styr den kvalitativa 

undersökningen då ”forskaren inte är intresserad av hur världen är, utan hur den 

uppfattas vara” (Lundahl & Skärvad, 1999: 101), vilket också stöder mitt syfte att 

tolka HR-proffsens situation. 

Mitt syfte är alltså deskriptivt, samtidigt som jag kommer att analysera och tolka de 

skillnader jag hittar i jämförelsen mellan teorin och praktiken. Detta innebär i sin tur 

att min forskning är induktiv med inslag av deduktion. Induktiv forskning går ut på att 

forskaren samlar in material och därefter framställer antaganden, eller sin teori, som 

en slutsats av den utförda forskningen (Saunders, 2007: 117). Detta gör jag då jag 

utför min undersökning och sedan förklarar och tolkar de finländska HR-proffsens 

situation utgående från forskningsresultaten. Deduktiv forskning går däremot ut på att 

utveckla en hypotes med utgångspunkt i existerande teori och testa ifall den håller 

(Saunders, 2007: 117). Denna avhandling har ett deduktivt inslag eftersom jag inte 

startar min forskning på ett blankt papper utan istället använder den teoretiska 

referensramen som grund för min forskning. Detta gör att det induktiva teoriskapandet 

till en viss grad styrs av tidigare forskning. Langley (1999: 709) förespråkar att man 

på detta sätt arbetar både forsknings- och teoridrivet då man forskar och utvecklar ny 
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teori. Langley menar att det bästa forskningssättet varierar olika forskningar emellan 

och att forskare därför borde våga kombinera olika forskningssätt för att uppnå det 

bästa sättet för just sin forskning. 

3.3 Multipla fallstudier och multipel forskningsmodell 

För att förstå sig på hur HR-proffsen uppfattar sina roller, sin status och sitt 

strategiska inflytande är det väsentligt att komma in på djupet och utforska HR-

proffsen som enskilda fall. Fallstudier är en ofta använd forskningsmetod inom såväl 

beteendevetenskaper som samhällsvetenskaper och passar för forskare som har för 

avsikt att förstå ett komplext socialt fenomen (Yin, 2003: 1-2). Fallstudien fokuserar 

på forskningsobjektet i dess helhet och ger forskaren möjlighet att utveckla en djup 

helhetsuppfattning, eller som Yin (2003: 2) säger en holistisk bild av 

forskningsobjektet, som i sin tur kan vara allt emellan en individ, organisation, 

industri eller ett specifikt förhållande eller fenomen. I mitt fall är det viktigt att få en 

holistisk uppfattning av enskilda HR-proffs, vilket betyder att jag utför fallstudier på 

individnivå. För att kunna tolka finländska HR-proffs och ge en större kontribution än 

att endast förstå en enskild individ, blir min forskningsmetod likafullt en multipel 

fallstudie, vilket innebär att jag undersöker flera HR-proffs än en. Yin (2003: 53) 

menar att en multipel fallstudie så gott som i varje fall kan förespråkas eftersom man 

direkt når en större generaliserbarhet ifall man kan dra samma slutsatser i två olika 

fall. Det är alltså inte önskvärt att ”ha alla ägg i en korg” som Yin uttrycker det. 

Eisenhardt (1991: 620) förespråkar också multipla fallstudier som forskningsmetod 

eftersom metoden möjliggör replikation av och jämförelser mellan enskilda fall. 

Replikation innebär att forskaren kan bekräfta sin tolkning genom att hitta mönster i 

de olika fallen och upptäcka vad som är ett unikt extremfall och vad som gäller i 

större allmänhet. Olika fall betonar ofta kompletterande aspekter av ett fenomen och 

genom att forskaren sätter ihop individuella mönster kan en mera fullständig teoretisk 

slutsats nås (Eisenhardt, 1991: 620). Även Eisenhardt (1991: 626-627) anser alltså att 

man borde jämföra olika fall sinsemellan för att kunna generalisera forskningsresultat 

och skapa teori genom fallstudier. 

Som nämnt i det tidigare stycket, stiger även användningen av både kvalitativa och 

kvantitativa data fram som ett lockande alternativ för min undersökning. Den 

kvalitativa forskningsmetoden lämpar sig bäst för mitt syfte att beskriva och tolka 
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komplexa och sociala fenomen på djupet. Den stöder också såväl min 

forskningsfilosofi som forskningspopulationens (HR-proffsens) mottaglighet. Antalet 

intervjuer jag har valt att laborera med kan däremot verka knapp, men data insamlade 

från ett större antal intervjuer hade ändå tidsmässigt inte varit motiverat inom ramen 

för denna avhandling. En utmaning med kvalitativ forskning är nämligen att den ofta 

är väldigt tidskrävande. Därmed blir resultatet visserligen djupgående men det kan 

trots allt förbli ”smalt”. Fastän generaliserbarhet som sagt inte vanligen betonas inom 

interpretivismen, är jag engagerad att på något sätt tackla denna kritik som kvalitativ 

forskning oftast stöter på (Saunders, 2007: 487). 

Det har påvisats att en multipel forskningsmodell eller mixed-model-forskning kan 

stöda både kvalitativ och kvantitativ undersökning. Kvantitativ undersökning har ofta 

problem med att förklara orsaken bakom ett orsakssammanhang (Saunders, 2007: 

487). Med hjälp av kvantitativ forskning kan man med andra ord påvisa att A leder till 

B men inte alltid förklara varför. Kvalitativ forskning är däremot specialiserad på att 

beskriva orsaken bakom ett fenomen på djupet. På samma sätt kan kvantitativ 

undersökning ge ett stöd för kvalitativ undersökning ifall samma forskningsfrågor 

ställs. Man når därmed en bredare population med hjälp av den kvantitativa 

komponenten samtidigt som man går in på djupet i sin kvalitativa forskning. Jag 

använder mig av en liknande multipel forskningsmetod som Truss (2001: 1128) som 

använder kvalitativ forskning kombinerad med kvantitativa element i syfte att på 

bästa tänkbara sätt förstå en viss HR-funktion i dess helhet och därutöver hur 

arbetstagarna själva upplever verkligheten. 

3.4 Fallstudiernas kontribution 

Lundahl och Skärvad (1999: 195) skriver att resultat från fallstudier kan generaliseras 

till att skapa teorier och se mönster. De menar att de empiriska resultaten kan 

jämföras mot tidigare teorier för empirisk förankring. Teoriutvecklingen är därmed ett 

växelspel mellan teori och empiri, så som även jag går till väga i min undersökning. 

Yin (2003: 34) menar att det finns olika sorters parametrar som definierar en 

forsknings kontribution. Forskningsresultatens generaliserbarhet, som diskuterats 

tidigare, tar Yin upp som extern validitet i bemärkelsen att forskningsresultaten kan 

sägas gälla i allmänhet. Därutöver kan forskningsresultat ha intern validitet ifall de 

påvisar orsakssammanhang som alltid är gällande i en viss kontext. Bryman och Bell 
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(2003: 35) påpekar att extern validitet kan användas som ett mått på kvalitativa 

undersökningars kvalitet, men att intern validitet däremot främst är relevant för 

kvantitativ forskning. De framför också Lincoln och Cubas (1985) tankar om att 

trovärdighet är det som borde diskuteras inom den kvalitativa forskningen, istället för 

att använda samma terminologi som när man diskuterar kvantitativ forskning. Min 

mening är att trots allt fokusera på generaliserbarhet som Yin (2003) samt Bryman 

och Bell (2003) diskuterar inom ramen för extern validitet, eftersom just 

generaliserbarhet i min mening också ökar på en undersöknings trovärdighet. För att 

denna avhandling skall medföra en vetenskaplig kontribution strävar jag efter att med 

hjälp av den valda undersökningsmetodiken nå undersökningsresultat som beskriver 

mer än en individs situation. 

3.5 Datainsamlingsmetod 

Efter valet av forskningsdesignen multipel fallstudie och en multipel forskningsmetod 

med fokus på den kvalitativa och djupgående undersökningen med stöd av kvantitativ 

forskning ter sig personintervjuer kompletterade med enkätsvar som ett naturligt val 

av datainsamlingsmetod. 

3.5.1 Kvalitativa semi-strukturerade personintervjuer 

En intervju är en datainsamlingsmetod där respondentens svar och uttalanden utgör 

undersökningens rådata (Lundahl & Skärvad 1999: 115). Eftersom jag vill komma in 

på djupet i mina fallstudier så eftersträvar jag en djupare diskussion än vad en 

standardiserad intervju skulle möjliggöra. 

Då syftet är att förklara samband och kartlägga situationer samt då intervjufrågorna är 

öppna och/eller komplexa lämpar sig en semi-strukturerad intervju (Saunders, 2007: 

314; 316). Därmed passar en semi-strukturerad intervju för mitt syfte. Den är alltså 

icke-standardiserad, vilket innebär att intervjufrågorna är planerade på förhand och att 

respondenten ges en chans att svara fritt på frågorna istället för att han/hon måste följa 

en standardiserad intervjubotten. Detta innebär i sin tur att ordningsföljden på 

frågorna kan variera och oplanerade följdfrågor kan uppkomma under intervjun 

(Saunders, 2007: 312). De icke-standardiserade intervjuerna utförs ansikte mot 

ansikte på tumanhand med respondenten. På detta sätt tillåts respondenterna 

interagera fritt med intervjuaren och en personlig kontakt kan också bildas mellan 

respondenten och intervjuaren (Saunders, 2007: 314). Jag visar inte heller 
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intervjufrågorna till respondenterna i förväg för att inte styra eller påverka deras 

åsikter och svar. 

Under diskussionen med respondenterna gör jag anteckningar och för att vara säker på 

att få med alla data i min undersökning använder jag ljudinspelare under intervjuerna. 

3.5.2 Urvalsmetod - population och sampel 

Populationen i denna forskning är finländska HR-proffs och för personintervjuerna 

har jag valt ut ett sampel på fem finländska HR-proffs. Jag har utgått ifrån ett 

strategiskt bedömningsurval i och med att de valda respondenterna jobbar inom HRM 

på olika nivåer i större inter- och multinationella organisationer, vilket kan tänkas ge 

dem en bra utgångspunkt för att berätta om sin erfarenhet av branschen ur olika 

synvinklar. 

Ett bedömningsurval ger forskaren möjlighet att välja ut de fall som kan ge svar på 

forskningsfrågan eller hjälper forskaren att nå syftet med forskningen (Saunders, 

2007: 320). Det finns olika sätt att utföra bedömningsurval och jag har valt att samla 

ihop typiska respondenter som åtminstone inte representerar extremfall. Den här 

urvalsmetoden är vanlig då man försöker analysera en större helhet, men frågan man 

måste ställa sig är ifall utfallet de facto kan sägas gälla någon annan än det undersökta 

fallet (Saunders, 2007: 232). På grund av att urvalet är icke-slumpmässigt och det är 

frågan om en fallstudie kan resultatet inte i statistisk mening generaliseras till hela 

populationen (Lundahl & Skärvad 1999: 195). Intervjusvaren kommer som sagt ändå 

att analyseras tillsammans med kvantitativa sekundärdata som i sin tur bygger på ett 

bredare urval (155 HR-proffs på chefsnivå) och presenteras i kapitel 3.5.5. 

3.5.3 Etik och konfidentialitet 

Israel och Hay (2006) framför olika etiska aspekter som forskare måste beakta. De 

påpekar bland annat att konfidentiellt deltagande är något som forskare bör kunna 

garantera åt respondenter som vill vara anonyma. Detta kan bidra till att 

respondenterna vågar vara sanningsenliga. Ett oetiskt förfarande och ett bristande 

förtroende från respondenternas sida kan leda till allvarliga konsekvenser som att 

respondenter inte vill delta i framtida undersökningar (Israel & Hay, 2006). 

Eftersom en del av respondenterna bad om att vara anonyma beslöt jag att hålla 

samtliga respondenter anonyma. På detta vis undviker jag förskönade svar på grund 

av rädsla för att det företag respondenten jobbar på skulle framstå på ett negativt sätt. 
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Insamlade data hanteras även varsamt genom att inte göra uppgifterna tillgängliga för 

andra än skribenten. 

3.5.4 Intervjufrågor 

Jag har utvecklat ett frågeformulär för mina intervjuer utgående från den tidigare 

forskning som presenteras i avhandlingens referensram (kapitel 2).  

Med dessa intervjufrågor strävar jag efter att hitta svar på de frågor som jag har ställt i 

denna avhandling: 

Hur arbetar finländska HR-proffs, d.v.s. vilken är deras roll i företaget? 

Hurudan är HR-proffsens koppling till högsta ledningen, affärsstrategin och 

strategiskt arbete? 

Vad är det som gör HR-proffsens arbete strategiskt och hur uppnås status/makt, 

d.v.s. möjlighet att ha inflytande? 

Figur 8. Från forskningsområde till intervjufråga som finns på följande sida är en 

fortsättning på bild 7. Från teori till forskningsområde (se föregående kapitel 2.5 

Sammansättning av referensramen). Denna figur presenterar intervjufrågorna 1-16 

samtidigt som de härleds till respektive forskningsområde som i sin tur har behandlats 

i avhandlingens referensram. 
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Koppling till ledning & affärsstrategi: 

Roller (makt, status, inflytande): 

 

Ansvar: 

 

Syn på sin kompetens: 

 

 

Från forskningsområde till                    intervjufråga 

1. Företaget X har X anställda idag  

a. Hur många personer jobbar inom HR-funktionen/på HR-avdelningen?  

b. Hur många år har du arbetat inom HRM? 

2. Hör du eller någon annan från HR-avdelningen till företagets ledningsgrupp?  

a. Har företaget en särskild HR-strategi?  

b. Har du själv fått vara med och utveckla HR-aktiviteterna?  

3. Hur ser företagsledningen på HR-funktionen (upplevs den som en strategisk 

partner eller mer som en kostnad för att upprätthålla administration)?  

a. Vad inom HRM uppmärksammas mest av högsta ledningen?  
 

4. Finns det ofta en skild ”HR-agenda”? 

a. Vad gör att/krävs för att en HR-agenda får understöd/godkänns? 
 

5. Måste HR-funktionen ”bevisa” resultat? 

a. Har ni lyckats påvisa er verksamhets resultat (med scorekort, med benchmarking)? 
 

6. Har e-HR ökat, hur mycket nya IT-system införs årligen? 

a. Vad är följderna av automatiseringen (mera strategiskt arbete?) 

7. I vilka av Ulrich’s HR-roller identifierar du dig själv?  

a. Anser du att rollen som strategisk partner har gett dig mera makt/inflytande?  

b. Vet omgivningen om din roll? Har du själv bestämt din roll? 

8. Om vi tänker oss att vi delar upp HR-funktionens verksamhet i procent  

så att vi har 100 % sammanlagt, hur skulle du säga att den använda tiden fördelas mellan de olika arbetsuppgifterna?  

a. Tycker du att tiden fördelas bra som den gör idag? 

9. Vilka av dessa HR-uppgifter (/områden inom personalledning) är viktigast för att uppnå de strategiska målen? 

10. Känner du att du eller HR-proffs i allmänhet är en länk mellan de anställda & ledningen? 

a. Är det ett problem? Känner du av en rollkonflikt? (Påverkar detta din status/makt/inflytande?) 

11. Hurudant rykte/status (->makt/inflytande) har HR funktionen i ditt företag? 

a. Hur populärt är det att arbeta inom den (hur många sökanden)? 

12. Har företaget nämnts positivt i media (i så fall: har ni haft hög status/varit med i det strategiska arbetet från början)? 

Ledde det till fler ansökningar?  

13. Vem bär främsta ansvaret för företagets HRM/personalledning: Högsta ledningen, HR funktionen,  

enhetscheferna/förmännen, ett par av dessa eller alla? 

a. Fungerar ansvarsfördelningen bra som den är idag? 

14. Vem av er utför/verkställer då HR aktiviteterna i praktiken?  

a. Har enhetscheferna fått mycket av de uppgifter som HR-avdelningen traditionellt har gjort? Hur har det påverkat  

ditt arbete?  

b. En hurudan arbets-/ansvarsfördelning skulle vara mest gynnsam ur ett HR-perspektiv? 

15. Vad tycker du om teorin att man kan dela in HR-yrkeskunnande/kompetens i två skilda grupper: HRM-expertis och 

kunskap om affärsverksamheten i allmänhet? 

a. Skulle du säga att du har HR-kompetens och/eller businesskompetens? 
b. Var har du studerat, vilken utbildning har du? 

c. Har någon utbildning påverkat din färdighet att delta i just strategiskt arbete? 

16. Finns det tid att följa med forskning inom området? (Läser du akademiska journaler?) 

 
 

Figur 8. Från forskningsområde till intervjufråga. 
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3.5.5 Det kvantitativa inslaget i form av sekundärdata 

Lundahl och Skärvad (1999: 131) definierar sekundärdata som ”data som inte är 

insamlat eller sammanställt primärt för den egna studien”. Det kvantitativa inslaget i 

min undersökning utgörs av sekundärdata bestående av kvantitativa data insamlade av 

Henkilöstöjohdon ryhmä – HENRY ry, samt deras rapport ”Henkilöstöjohtamisen 

trendit 2007” (fritt översatt ”Trender inom personalledning 2007”). Jag väljer att kalla 

dessa data för sekundära eftersom de inte är insamlade primärt för min undersökning 

och främst används som stöd för min egen kvalitativa forskning. Detta väger i min 

mening tyngre trots att dessa data visserligen sammanställs primärt för min studie. 

År 2007 skickade HENRY ry ut en enkät till sina medlemmar som arbetar inom HRM 

på beslutsfattande nivå (HR-chefer/direktörer). På HENRY ry:s enkät svarade 155 

HR-proffs och undersökningens svarsprocenten blev således 16 %. Av respondenterna 

arbetade 80 % med HRM inom den privata sektorn och de flesta på stora företag (38 

% arbetade inom företag med över 1000 anställda). Mindre än en tredjedel arbetade 

på små och medelstora företag och 49 % av organisationerna hade internationell 

verksamhet. 

Ett problem med användningen av sekundärdata är att det kan ha insamlats för ett 

syfte som inte motsvarar forskarens eget syfte (Saunders, 2007: 260). Detta är dock 

inte fallet, eftersom syftet med HENRY ry:s rapport var likt mitt eget syfte, vilket 

också är orsaken till att jag valde HENRY ry:s data för min undersökning. För att 

ytterligare komma förbi fallgropen utvecklade jag mina intervjufrågor delvis utgående 

från frågorna i enkäten, vilket gör att det finns en stark koppling mellan de två olika 

studierna. 

Den grundläggande uppfattning om de finländska HR-proffsens situation som jag får 

tack vare HENRY ry:s data använder jag inte enbart som grund för att bygga upp min 

undersökning, utan också för att kunna interagera på ett djupare plan med 

respondenterna. Därutöver är syftet som sagt att utvidga forskningsresultatens 

generaliserbarhet, då jag tack vare användningen av sekundärdata har ett större 

respondentantal som bas för min dataanalys. 
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3.6 Dataanalys 

Analytisk induktion (eng. analytic induction) lämpar sig för analys av kvalitativa data 

(Myers, 2009: 168) och när personintervjuerna är utförda kommer jag att analysera 

rådata genom analytisk induktion. Detta innebär att jag tolkar innebörden av 

respondenternas svar för att hitta mönster; för att se ifall de på ett sammanhängande 

sätt stämmer överens med (och stöder) det som tidigare forskning visat, eller om jag 

hittar kontradiktioner, som till exempel att verkligheten är totalt motsatt det som 

teorin säger. Vid analytisk induktion väljs ofta forskningsobjekten, i detta fall 

individerna, enligt ett bedömningsurval i syfte att de skall generera kunskap som är 

relevant för forskningsfrågorna (Lundahl & Skärvad 1999: 104), vilket även jag har 

gjort för denna undersökning. 

Typiskt med analytisk induktion är att man utgår från ett hypotetiskt antagande (som 

kan bygga på t.ex. tidigare forskning) och att man sedan i sina forskningsresultat 

antingen hittar stöd för det hypotetiska antagandet och kan validera hypotesen, eller 

att man hittar en motsägelse. I detta fall utforskar man frågan vidare för att se ifall det 

finns mera stöd för det nya annorlunda påståendet eller om det handlade om ett enskilt 

avvikande fall. I så fall behöver den ursprungliga hypotesen trots allt inte förkastas 

(Bryman & Bell, 2003: 426). De antaganden som jag utgår från i min analys baserar 

sig på avhandlingens teoretiska referensram, vilket också påvisar det deduktiva 

inslaget i min annars induktiva forskning med syftet att skapa ny teori om dagens 

situation i Finland. 

Analytisk induktion sker i praktiken genom två steg, kodning och tolkning (Lundahl 

& Skärvad, 1999: 104). Myers (2009: 167) påpekar att så fort man börjar koda sin text 

så har man börjat sin dataanalys, eftersom att koda är att analysera. Man kan koda sitt 

material genom att klumpa ihop delar av respondenternas svar under vissa koder som 

representerar olika kategorier. Därutöver kan man identifiera mönster mellan de olika 

kategorierna genom att analysera hur respondenternas svar som hör till olika 

kategorier kommer fram i vissa situationer och därmed hänger samman. Genom att 

organisera data i kategorier ger det också en möjlighet att hitta mönster och samband 

vilka kan jämföras med teorierna i referensramen. Jag fäster också uppmärksamhet 

vid eventuella kritiska punkter, med andra ord sådana händelser som visar sig vara av 

avgörande karaktär för HR-proffsens (d.v.s. respondenternas) situation. 
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Min analysmetod har samtidigt element av grundad teori (eng. grounded theory) som 

presenteras av Langley (1999: 700). Grundad teori utgår ifrån att man systematiskt 

kodar data och delar in det i kategorier och subkategorier och jämför dem med 

varandra. Langley påpekar att denna typ av dataanalys har en tendens att gå in på 

djupet av rådata eller vara dem trogen och därmed ha hög precision (eng. accuracy). 

Teorier som utvecklas på detta sätt är tunga (eng. dense), men har ofta liknande 

struktur (Langley: 1999: 700), vilket eventuellt gör det utmanande att komma fram 

med något revolutionerande som skulle avvika starkt från tidigare forskning. 

I Figur 9. lägre ner på sidan finns min forskningsmetod sammansatt i kronologisk 

ordning för att illustrera hur ett val har lett till ett annat. Idén är att alla delmoment 

stöder varandra. 

Min slutliga avsikt är att jämföra kvalitativt och kvantitativt data mot varandra samt 

mot referensramen och på detta vis kunna dra vissa slutsatser om de finländska HR-

proffsens situation idag. Tidshorisonten är därmed ett tvärsnitt men analysen av 

dagsläget nyanseras dock av att respondenterna ombeds berätta lika väl om sina 

tankar på det förflutna som på nuet och framtiden. 

 

Ontologi Subjektivism/konstruktivism, den 

hermeneutiska cirkeln 

Epistemologi Interpretivism 

Forskningsdesign Induktiv med deduktiv komponent 

Multipel forskningsmetod Kvalitativ metod (multipel fallstudie med 

djupgående personintervjuer) med ett 

kvantitativt inslag (sekundärdata i form 

av enkätsvar) 

Dataanalys Utgår ifrån analytisk induktion, kodning 

och grundad teori 

Figur 9. Sammansättning av den valda forskningsmetoden. 
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4 Datapresentation och analys 

I detta kapitel presenteras undersökningens data. Därutöver ingår en analys av 

personintervjuerna som en naturlig del av presentationen av undersökningens 

kvalitativa data. Enkätsvaren analyseras däremot först i avhandlingens följande och 

sista kapitel 5. Diskussion och slutsatser där de kopplas ihop med analysen av 

personintervjuerna. 

Jag börjar med att introducera undersökningsresultaten med hjälp av deskriptiv 

statistik och därefter börjar presentationen och analysen av personintervjuerna. 

Analysen av undersökningen slutförs dock i sin helhet först i avhandlingens sista 

kapitel där undersökningens olika element binds samman och diskuteras, vilket i sin 

tur leder till avhandlingens slutsatser. 

4.1 HENRY ry:s enkätundersökning 

På HENRY ry:s enkät svarade som tidigare konstaterats 155 HR-chefer/direktörer. 

Respondenterna svarade på följande inledande frågor, som belyser deras 

studiebakgrund och erfarenhet av HRM samt deras deltagande i strategiskt arbete. 

 På vilken nivå har du studerat? 

Doktorander: 6 % 

Högskoleutbildning: 72 % 

Yrkeshögskoleutbildning: 13 % 

Yrkesutbildning: 6 % 

Annan utbildningsbakgrund: 3 % 

 Vilken bransch har du studerat? 

Det merkantila området: 39 % 

Beteendevetenskapliga: 18 % 

Samhälls- och statsvetenskaper: 12 %. 

 Hur länge har du arbetat inom HRM? 

Som minst hade respondenterna arbetat med HRM under ett år och som mest i 36 år. I 

medeltal hade respondenterna arbetat med HRM i cirka 11 år. 

 Hör du till företagets ledningsgrupp? 

Av respondenterna svarade 65 % ”ja” och hör därmed till ledningsgruppen. 
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 Tar HR-proffsen del av förverkligande och planering av strategier tillsammans 

med ledningen? (ja/nej) 

Ja: 77 % 

Respondenter som svarade nej på denna fråga gav som orsak till nuläget att HR-proffs 

av gammal tradition inte har hört till ledningen, att strategi är för svårt eller att 

organisationen är för stor. 

 Har ert företag en HR-strategi (ja/nej) 

Ja: 72 % 

 Dela in den tid som HR-funktionen ägnar följande uppgifter (totalt 100%) 

1. Administration 31 % 

2. Koordinering 20 % 

3. Utvecklingsarbete 22 % 

4. Förändringsledning, 15 % 

5. Strategisk planering 12 % 

Intuitivt kan tiden använd på strategisk planering kännas knapp med tanke på att 

respondenterna är HR-chefer, men frågan är ju hur tiden fördelas inom hela HR-

funktionen. Respondenterna svarade även på följdfrågan: 

 Fördelas tiden bra? (ja/nej) 

Nej: 60 %. Den största orsaken bakom att tiden inte fördelas bra angavs vara att 

administrationen tar för mycket tid, vilket gör att tiden för strategiskt och annat arbete 

blir för knapp. 

4.1.1 Frågor om strategisk roll och partnerskap 

Fyra dubbelsidiga påståenden presenterades för respondenterna som med en skala på 

1-6 angav vilken ända av respektive påstående beskriver nuläget (1=Det första 

påståendet beskriver nuläget helt - 6=Det andra påståendet beskriver nuläget helt). 

Dessa dubbelsidiga påståenden är formulerade så att det första påståendet beskriver en 

situation som tyder på en lågt utvecklad HR-funktion och det senare på en högt 

utvecklad HR-funktion. 
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 HR-proffsen verkställer för dem fastställda uppgifter vs HR-funktionen är ett 

centralt redskap och en viktig aktör vid förändring 

 

Figur 10. HR som förändringsagent, medeltal: 4,6 (skala 1-6). 

 

 HR proffs deltar inte i helhetsbilden för affärsstrategin vs högsta ledningen ser 

HR som en strategisk partner 

 

Figur 11. Förhållandet till högsta ledningen, medeltal: 4,5. 
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 HR-funktionen fungerar separat vs är integrerad i affärsstrategin 

 

Figur 12. Förhållandet till övrig affärsverksamhet, medeltal: 4,2. 

 

 Endast vissa förmän deltar i HRM vs förmännen tar sig genuint an HRM 

 

Figur 13. Förmännens roll, medeltal: 3,1. 
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4.1.2 De viktigaste områdena enligt HR-proffs vs ledning 

Respondenterna svarade på följande två frågor som belyser hur HR-proffsens egna 

prioriteringar skiljer sig från hur ledningens prioriteringar uppfattas. 

 Vilka fem områden är det viktigast att utveckla under de kommande 3 åren 

(numrerade i viktighetsordning)? 

Genom att räkna ihop alla svar ser de viktigaste utvecklingsområdena och deras 

rangordning ut så här: 

1. Att utveckla HRM så att den stöder företagsstrategin 

2. Förändringsledning 

3. Kunskapsledning 

4. Rekrytering 

5. Utveckla ledningen 

 Vilka fem områden uppmärksammas och uppföljs mest av högsta ledningen? 

Respondenterna angav flera olika områden som uppmärksammas och uppföljs av 

ledningen men endast fem områden nämndes av mer än hälften (50 %) av 

respondenterna. Högsta ledningen upplevs med andra ord främst bry sig om: 

1. Löner, belöning och kostnader (75 %) 

2. Resultat och uppföljning av fastsatta målsättningar (64 %) 

3. Personalmängd och omsättning (60 %) 

4. Kundtillfredsställelse och arbetets kvalitet (60 %) 

5. Arbetsmiljö och trivsamhet (53 %) 

 

4.1.3 Ansvar för HRM 

 Till vem hör ansvaret för företagets personalledning i första hand? 

1. Alla tre parter (33 %) 

2. Högsta ledningen (25 %) 

3. Förmännen (17 %) 

4. HR-funktionen & högsta ledningen (11 %) 

5. HR-funktionen & förmännen (10 %) 

6. HR-funktionen (4 %) 
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4.2 Djupgående personintervjuer med HR-proffs 

Jag kontaktade potentiella intervjurespondenter med e-brev och därefter per telefon 

för att i korthet presentera min studie och behovet av intervjuer. Endast två potentiella 

respondenter tackade nej till en intervju. 

De utförda intervjuerna med HR-proffsen ägde rum vid följande tidpunkter: 

Personaldirektör vid internationellt elbolag, 16.2.2010 kl.15-16.15 i Helsingfors. 

HR-Manager vid internationellt konsultföretag, 22.2.2010 kl. 17-19 i Helsingfors. 

HR-chef vid multinationellt kosmetikföretag, 4.3.2010 kl. 9.15-10.30 i Esbo. 

HR-koordinator vid multinationellt kosmetikföretag, 4.3.2010 kl. 9.15-10.30 i Esbo. 

HR- och kommunikationschef vid internationellt konsultföretag, 8.3.2010 kl. 13-

14.30 i Helsingfors. 

I medeltal har respondenterna arbetat med HRM i 9,5 år och de arbetar för större 

företag med internationell verksamhet. I dessa fall ökade antalet anställda per HR-

proffs med företagets storlek. I medeltal fanns det 75 anställda per HR-proffs. 

 

Till vem hör ansvaret för företagets personalledning i första hand? 
 

Högsta ledningen 

HR-funktionen 

Förmännen 

HR-funkt. & förm. 

HR-funkt. & högsta l. 

Alla tre parter 

Figur 14. Ansvar för HRM N=152 
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Ett par av respondenterna lyfte upp att det på grund av sparkrav inte har kunnat 

anställas flera HR-proffs trots att det skulle finnas ett behov. Även om en del av 

företagen har lagt ner del en del av sin verksamhet på grund av lågkonjunkturen, har 

HR-avdelningens personal dock inte skurits ner. Hope-Hailey et al. (1997) varnar ju 

för att detta kan hända, men i respondenternas fall har företagen åtminstone inte ännu 

tvingats minska på HR-avdelningen. 

För att presentera data från intervjuerna citerar jag respondenterna och numrerar 

citaten för att kunna referera till dem senare i texten. Eftersom respondenterna hade 

olika modersmål gjordes intervjuerna på olika språk (svenska, finska och engelska). 

Citaten är sålunda delvis fritt översatta till svenska av skribenten. 

4.2.1 Koppling till ledning och affärsstrategi 

I alla respondenters företag var HR-avdelningens chef medlem i företagets 

ledningsgrupp. Tre av mina respondenter (personaldirektören, HR-chefen och HR- 

och kommunikationschefen) var medlemmar av företagets ledningsgrupp. Detta 

upplevdes nästan som en självklarhet och HR-proffsen var stolta över det. 

 ”HR-chefen är av tradition medlem av ledningsgruppen.(1)” (HR-chef) 

I ett av företagen fanns det dock inte en officiell ledningsgrupp, men HR-

avdelningens chef kände sig ändå som en medlem av ledningsgruppen eftersom 

företagets VD och vissa av de högsta cheferna samlades kontinuerligt för att diskutera 

och göra beslut om ärenden på högsta nivå. 

Varje företag hade en specifik HR-strategi utöver strategin för affärsverksamheten. En 

av respondenterna tog redan i detta samband upp hur viktigt det är att inte göra en 

HR-strategi bara för syns skull utan att den måste ha en direkt koppling till 

affärsstrategin för att vara till någon nytta. 

I respondenternas företag verkar högsta ledningen uppleva HR-proffsen som viktiga 

för affärsverksamheten och HR-proffsens plats bland de strategiska beslutsfattarna 

verkar vara så gott som given. 

”Vi är en strategisk partner eftersom högsta ledningen i första hand frågar 

oss, uttryckligen om hur olika affärsrelaterade problem kunde lösas.(2)” (HR-

chef) 
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Ett par av respondenterna lyfte dock upp att detta inte skulle vara fallet ifall VD:n 

hade en annan attityd. 

”VD:ns attityd är avgörande för hur viktig HR-kunnandet anses vara.(3)” 

(Personaldirektör) 

”Högsta ledningen bestämmer uteslutet till vilken grad HR-proffsen kan 

påverka.(4)” (HR- och kommunikationscef) 

Ulrich (1997) har varnat för att detta är fallet. Han menar samtidigt att HR-proffsen 

borde uppskattas mera så att de inte skulle vara totalt beroende av VD:ns preferenser. 

De undersökta fallen kommer trots allt nära idealtillståndet beskrivet av Huselid et al. 

(2005) där VD:n, företagets ledning och HR-funktionen samarbetar nära. 

I ett av företagen fanns en klar skillnad mellan den tidigare VD:n som grundat 

företaget och den nuvarande VD:n. 

”VD:ns arbetshistoria och tidigare erfarenheter ligger som grund för 

uppfattningen om HR-funktionen… Vår nuvarande VD förstår inte att 

uppskatta HR-proffsen i samma mån som den förra… Idag ligger fokus på 

försäljningsledningen och deras kapacitet att nå resultat, medan fokus tidigare 

låg på att rekrytera och belöna rätt personer.(5)” (HR- och 

kommunikationscef) 

De olika företagens högsta ledning visade sig ha relativt olika sorters intresse för 

HRM. I ett av företagen, vars affärsstrategi går ut på tillväxt, var integreringen av 

olika företag efter företagsköp det som väckte störst intresse på HR-fronten. HR-

avdelningen användes därmed i högsta grad som ett verktyg i förändringsledning. 

Belöning var dock ett område som uppföljs noga av högsta ledningen i de flesta 

företagen. I ett av företagen var även rekrytering och personalomsättning något som 

följdes noga upp och likaså karriärplanering och utveckling av personalen.  

Ferris et. al. (2007) har påvisat att företag som rankas högt på listor med ”de bästa 

arbetsplatserna” satsar på sin HR-funktion. En av respondenterna arbetar på ett 

företag som satsar stort på att vara högt rankad på en dylik lista. 

”Högsta ledningen upplever att vi spelar en stor roll i att företaget uppnår 

sina strategiska mål… Atmosfärundersökningen som utvecklas av HR-proffsen 

och sedan ligger som grund för utvecklingsområdena, upplevs ha en direkt 
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koppling till arbetsklimatet, som ju i sin tur fastställer hur högt upp på listan 

de anställda slutligen rankar företaget.(6)” (HR-Manager) 

I det här företaget finns det med andra ord en uppfattning om att företagets image är 

livsviktigt för affärsverksamheten och att en plats på listan med ”de bästa 

arbetsplatserna” förbättrar företagets image. HR-proffsen involveras således i det 

förberedande arbetet som skall resultera i att arbetsklimatet rankas högt av de 

anställda och att företaget därmed också rankas högt på offentliga listor med ”de bästa 

arbetsplatserna” och uppnår en bra image. 

 Varje respondent upplevde att HR-proffsen med jämna mellanrum upptäcker problem 

eller kommer på idéer som ingen annan i företaget kommer att tänka på, vilket 

innebär att det ofta finns en särskild HR-agenda. HR-proffsen har olika sätt att föra 

sina idéer vidare, men så gott som alla påpekade igen att så gott som ingenting kan 

genomföras utan högsta ledningens stöd ifall det är frågan om större förändringar, 

som till exempel att förnya en HR-process. 

Enligt en av respondenterna har HR-proffs en svår sits i jämförelse med företagets 

andra experter: 

”Det speciella inom HRM är att alla alltid har en åsikt. Ingen ifrågasätter till 

exempel finance-processer, men varje gång en HR-process tas upp är det 

många som tror sig ha det rätta svaret.(7)” (Personaldirektör) 

Det här påvisar eventuellt bristande status då HR-proffsen inte direkt ses som de 

definitiva experterna inom sitt område. Det här problemet uppstår dock endast vid 

stora förändringsförslag: 

”Då HR-avdelningen håller sig till de stora linjedragningarna kan vi utveckla 

vårt arbete självständigt.(8)” (Personaldirektör) 

En annan av respondenterna hade ett svar på hur man kan kringgå problemet: 

”Då man själv är intresserad av helhetsbilden, att det går bra för företaget, 

har man ju planerat HR-verksamheten i enlighet med affärsstrategin. På det 

här sättet är det inte svårt att sälja sina idéer till högsta ledningen.(9)” (HR- 

och kommunikationschef) 
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I flera av företagen verkar HR-proffsen också konsultera högsta ledningen, vilket 

innebär att VD:n ber om HR-proffsen hjälp. Detta kan ju å sin sida tolkas som ett 

tecken på uppskattning och status. 

 ”HR-proffsen fungerar som konsulter för VD:n.(10)” (HR-Manager) 

4.2.2 Hur HR-funktionen påvisar resultat 

Samtliga respondenter menar (i likhet med bl.a. Becker & Huselid (2003) samt Guest 

& Riccardo (1994)) att det är viktigt för HR-avdelningen att påvisa resultat, men detta 

anges inte vara lätt. 

 ”Varje år måste vi förtjäna vårt rykte på nytt.(11)” (Personaldirektör) 

Företagen hade olika sätt att evaluera sin HR-verksamhet. Två av företagen har flera 

så kallade HR-mätare som mäter allt mellan hur etisk verksamheten är till 

personalomsättning och personalens utförda arbetstimmar. Också antalet 

skolningstillfällen, investeringar och sjukfrånvaro följs upp. Problematiken som 

Ulrich (1997) lyfter upp med att påvisa vad HR-funktionen åstadkommer syns tydligt 

i respondenternas svar. Två av respondenterna anser att kvantitativa mått inte är 

ändamålsenliga för HR-funktionen och de säger sig vara lättade över att ha sluppit 

sådana mätare av verksamheten: 

”Kvantitativa mätare är otroligt arbetsdryga att uppehålla och dessutom 

säger till exempel en siffra om personalomsättningen ingenting om orsaken 

som ligger bakom… Dessutom räknas nyckeltal ut på olika sätt av olika 

företag, vilket gör dem värdelösa då de inte kan jämföras sinsemellan.(12)” 

(HR- och kommunikationschef) 

Att använda benchmarking upplevs vara värdefullt, men det är viktigt att inse att det 

endast fungerar ifall man vet vad olika företags nyckeltal egentligen står för. 

I största delen av företagen ansågs kvalitativa mått som trivsamhet på arbetsplatsen 

beskriva HR-verksamhet bäst. Alla var ändå överens om att det är viktigt att kunna 

påvisa resultat med verksamheten. 

I ett av fallen har en av HR-funktionens uppgifter varit att göra personalen mera 

öppen för mångfald samt benägen att arbeta utomlands. På den här punkten kan det 

tänkas att en numerisk mätare är ett bra sätt att följa upp verksamheten, eftersom en 

siffra på antalet personer som har flyttat utomlands för att arbeta kan jämföras internt 
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från år till år och det blir möjligt att se ifall personalens attityder förändras i den 

önskade riktningen. 

Respondenternas företag använder e-HR i ökad mängd. Ju större företag desto mera 

nytta, fastslår en av respondenterna och detta påstående stämmer överens med hur 

mycket respektive företag satsar på e-HR. 

”Nya IT-system införs kontinuerligt, eftersom de underlättar det 

administrativa arbetet och medför besparingar… HR-personalen har minskat 

och nuförtiden utvecklar vi egentligen bara processer.(13)” 

(Personaldirektör) 

I detta fall har den administrativa arbetsbördan minskat i takt med att e-HR har tagits i 

bruk, vilket har gjort att HR-proffsen fått ”viktigare” uppgifter. Trots allt har HR-

personalen minskat. Respondenten anser att utvecklingen kommer att fortsätta åt 

samma håll och att det är en positiv sak. För att detta skall fungera krävs givetvis en 

hög grad av tekniskt kunnande bland HR-proffsen, vilket Bell et al. (2006) lyfter upp. 

Ifall en ökad användning av e-HR leder till en ökad involvering av den övriga 

personalen i administrativa HR-processer, vilket Lawler och Mohrmans (2000) 

antyder, skulle en högre teknisk kunskap också bli allt viktigare för resten av 

personalen. Respondenterna ger dock inte uttryck för att den ökade användningen av 

e-HR skulle ha hjälpt dem att komma närmare och samarbeta med den övriga 

personalen. 

4.2.3 HR-roller (makt, status, inflytande) 

Jag visade Figur 5. Ulrich’s fyra HR-roller (som presenteras i denna avhandlings 

andra kapitel) till respondenterna innan de svarade på frågan 7. I vilka av Ulrich’s 

roller identifierar du dig själv? Detta ledde till ingående diskussioner om HR-

proffsens arbetsuppgifter. Samtliga respondenter kände igen Ulrich’s alla fyra roller 

och ansåg att de beskriver rollerna som HR-funktionen spelar i sin helhet. Det 

intressanta var att HR-proffsen spelade olika roller beroende på vilken nivå de 

arbetade på. 

”I regel arbetar jag helt och hållet på den övre nivån (läs: som strategisk 

partner och förändringsagent), men ifjol skulle jag säga att över hälften av 

min tid gick till förändringsledning eftersom vi satsade så mycket på 
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företagsfusioner… Visst är det också viktigt att vara ”a shoulder to cry on” 

för VD:n.(14)” (Personaldirektör) 

Med den sista meningen hänvisade respondenten till rollen som de anställdas kämpe 

och tillade: 

”Till och med högsta ledningen måste ibland ta i tu med 

löneuträkningar.(15)” (Personaldirektör) 

Respondenten sammanfattade att högst 20 % av tiden går åt till de lägre rollerna i 

Ulrich’s modell (d.v.s. administrativ expert och de anställdas kämpe), men enligt 

respondenten blir situationen omvänd då man beaktar hela HR-funktionen. Det är 

alltså endast de högsta cheferna inom HR-funktionen som koncentrerar sig på 

strategiska uppgifter i företaget medan resten arbetar med administration och finns 

tillgängliga för att ta i tu med vardagliga ärenden. Cladwell (2003) har påvisat att 

Ulrich’s HR-roller är tvetydiga och att det är svårt för ett HR-proffs att spela alla 

roller. Den här problematiken verkar lösas i praktiken med att man delar upp rollerna 

bland företagets HR-proffs. 

Dagens utveckling tycks göra rollen som förändringsagent allt viktigare för HR-

proffsen. En av respondenterna poängterar att ju mer tid som blir över för 

förändringsledning, desto bättre. Påståendet som Ulrich et al. (1995) framfört att en 

dryg tredjedel av HR-proffsens arbete går ut på förändringsledning verkar inte vara 

överdriven. 

Andra respondenter som arbetar på chefsnivå menade också att de använder långt 

över halva arbetstiden på att utveckla processer med strategisk och långsiktig fokus 

(70 % respektive 90 %). I båda företagen fanns det samtidigt HR-personal på lägre 

nivå som tog hand om de dagliga, operationella uppgifterna. Detta innebär att Beatty 

och Schneier’s (1997) påstående om att de administrativa uppgifterna externaliseras i 

varje fall inte stämmer överens i dessa fall. 

”På vår HR-avdelning finns det en anställd som i regel endast tar hand om 

löneadministrationen, hennes roll blir därmed att vara administrativ expert 

till 90 %.(16)” (HR-chef) 

”De övre lådorna är HR-ledningens uppgifter och de nedre är HR-

administrationens, vilka inte hör till mitt arbetsområde.(17)” (HR- och 

kommunikationschef) 
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HR-proffsens rollfördelning ter sig varken vara enkel eller entydig i praktiken. Trots 

att administrativa uppgifter inte tycks locka HR-chefer spelar de ändå rollen som de 

anställdas kämpe ibland. En respondent påpekar att man inte kan påverka personalen 

utan att på ett genuint sätt engagera förmännen: 

”Genom att utveckla processer påverkar jag personalens utveckling… men 

processerna går inte att implementera genom att sitta i sitt eget rum, man 

måste förstå sig på förmännens vardag.(18)” (HR- och kommunikationschef) 

På ett mentalt plan verkar HR-chefer uppleva att de fungerar avskilt från det 

administrativa som sköts av resten av HR-funktionen, men tidvis verkar de ändå spela 

alla fyra Ulrich’s roller. 

”Mina roller var i princip ideellt fördelade, men ibland var jag tvungen att 

sköta administrativa uppgifter då förmännen inte hade tid att sköta sin 

del.(19)” (HR- och kommunikationschef) 

HR-proffs på lägre nivå är medvetna om sin operativa roll och tycks inte anse att det 

är deras uppgift att ta del av strategiskt arbete: 

”Mitt arbete fördelas så att 60 % av tiden går åt till administration och 40 % 

till att stöda och motivera de anställda... Det administrativa måste skötas och 

sedan är det desto bättre ju mera tid jag har över för att spela de anställdas 

kämpe.(20)” (HR-koordinator) 

4.2.4 Vad det strategiska arbetet innebär 

Enligt Ulrich et al.’s (1989: 315) definition innebär strategiskt HRM sådant HR-arbete 

som påverkar företagets affärsverksamhet på lång sikt. HR-arbetet skall också ingå i 

företagets långsiktsstrategi. Denna tankegång fick understöd av respondenterna som 

upplevde att verksamhet med långsiktiga målsättningar är strategiskt arbete. Det som 

också ansågs vara utmärkande för strategiskt arbete var att arbetet planeras i förväg, i 

förebyggande eller alternativt sporrande syfte. 

”Ett exempel på strategiskt arbete är då jag planerade vår så kallade HR-

årsklocka för ett år i taget. Då måste jag se på företaget som en helhet och 

koppla ihop de olika HR-processerna med det kommande årets verksamhet… 

Samtidigt kollade vi att alla HR-processer, för till exempel rekrytering, 
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arbetsvärdering, måluppställning, utvecklingssamtal och så vidare, hängde 

ihop.(21)” (HR- och kommunikationschef) 

Respondenten poängterade framför allt att en förutsättning för strategiskt arbete är att 

HR-processerna planeras i förväg och samtidigt som processerna för den övriga 

affärsverksamheten planeras. Endast på det här sättet ansåg respondenten att alla 

företagets processer kan understöda företagets långsiktiga målsättningar. 

En av respondenterna menade att HR-proffs arbetar strategiskt då de sitter med i 

företagets ledningsgrupp, eftersom man då ”helt konkret är en business partner”. 

”Många kolleger har frågat mig hur man kan bli en HR-business partner och 

då har jag försökt förklara att man inte diskutera hur HR-funktionen borde 

förbättras med VD:n. Det räcker inte. Istället skall man diskutera vad som 

behöver förbättras med affärsverksamheten. Det är sedan din uppgift att 

översätta det här och förstå hur HR-processerna skall ändras för att påverka 

affärsverksamheten.(22)” (Personaldirektör) 

Respondenten ansåg att en plats i högsta ledningen ger en möjlighet att arbeta 

strategiskt och poängterade också att HR-proffs kan uppnå en sådan position ifall de 

förstår hur deras HR-expertis kan kopplas till den övriga affärsverksamheten. 

En av respondenterna tog upp feedback som en förutsättning för strategiskt arbete: 

”För att kunna lägga upp en strategi måste man evaluera hur verksamheten 

har gått hittills. Vi skickar regelbundet ut enkäter till personalen och försöker 

tolka den feedback vi får för att veta vad vi måste förbättra och hur vi kunde 

göra det.(23)” (HR-Manager) 

Även Huselid et al. (2005) samt Ulrich (i bokens inledning) har talat för att 

uppföljning av en process är lika viktigt som själva utförandet av processen, eftersom 

man annars inte kan utveckla sin verksamhet eller påvisa verksamhetens resultat. 

Fokus på framtiden tycks dock vara en minst lika viktig komponent för strategiskt 

arbete som ett retrospektivt fokus: 

”Att planera en process för att uppnå ett mål är strategiskt. Vårt mål har varit 

att bli mera internationella och då har vi till exempel fokuserat på att 

rekryterat fler utlänningar och på att motivera anställda att flytta 

utomlands.(24)” (HR-koordinator) 
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Det kom också upp att målet att bli mera internationell de facto finns med i företagets 

långsiktsstrategi. Detta är ett konkret exempel på hur strategiska HR-processer kan 

hjälpa företag att nå strategiska målsättningar.  

4.2.5 Tvetydiga roller 

Caldwell (2003) påpekar att HR-rollerna är tvetydiga och att detta är problematiskt. 

Respondenternas svar tyder på att det kan vara speciellt tvetydigt att spela rollen som 

strategisk partner och de anställdas kämpe samtidigt. 

På frågan ifall man känner sig som en länk mellan ledningen och de anställda fick jag 

till exempel följande svar: 

”Det är klart att jag gör det, men samtidigt försöker jag få alla i 

ledningsgruppen att känna att de är den här länken... Min uppgift är att få alla 

att tänka på samtliga arbetstagare då beslut fattas… Om vi till exempel 

diskuterar nedskärningar, visst håller det mig uppe under nätterna, men min 

roll i ledningsgruppen är då att se till att vi gör det bara om vi måste.(25)” 

(Personaldirektör) 

”Man måste sätta på sig arbetstagarens skor och försvara den anställda om 

den har rätt.(26)” (HR-chef)  

Här spelar respondenterna tydligt rollen som de anställdas kämpe då de poängterar att 

man bör tänka på hela personalens bästa och föra fram det här perspektivet i högsta 

ledningen. När jag sedan frågar om det finns rollkonflikter svarade en respondent: 

”På den här nivån känner man inte egentligen av rollkonflikter, eftersom man 

ser på hela företagets businessintressen när man gör beslut, vilket i långa 

loppet också är bra för personalen.(27)” (Personaldirektör) 

Plötsligt menar respondenten att man i rollen som en strategisk affärspartner inte 

längre kan fokusera på de anställdas enskilda välbefinnande, eftersom respondentens 

roll är att tänka på hela verksamhetens bästa. Andra respondenter framför liknande 

åsikter: 

”De anställda är egentligen inte mina kunder, ledningen är. HR (läs: HR-

funktionen) företräder alltså inte personalen, utan främst ledningen.(28)” 

(HR- och kommunikationschef) 
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Det framstår som att vissa HR-proffs avstår helt från rollen som de anställdas kämpe 

för att kunna agera strategisk partner. Igen syns tecken på den ojämna 

rollfördelningen inom HR-funktionen: 

”I början av ens HR-karriär känner man kanske av dem (läs: rollkonflikterna) 

mera.(29)” (Personaldirektör) 

”De som jobbar med administration känner säkert starkare att de är en länk 

mellan arbetstagare och ledningen… I början kanske jag kände av inbördes 

konflikter i min roll men inte mera.(30)” (HR- och kommunikationschef) 

Respondenterna med kortare arbetserfarenhet tycktes mycket riktigt känna av 

rollkonflikten starkare: 

”De anställdas efterfrågar ofta andra saker än ledningen… Det brukar lösa 

sig då man fokuserar på att hålla sig till lagen och majoritetens bästa.(31)” 

(HR-Manager) 

Respondenterna på högre nivå verkar ha en klar blid av att de inte kan finnas till för 

var och en anställd, utan att de istället främst strävar efter att hålla ledningen nöjd. 

4.2.6 HR-funktionens rykte och status 

Respondenterna upplevde att HR-avdelningen har relativt gott rykte i företaget och 

ingen klagade till exempel på att den övriga personalen skulle ha en negativ 

inställning gentemot HR-funktionen. 

”Uppfattningen är nog att de som jobbar inom HR (läs: HR-avdelningen) har 

åstadkommit något.(32)” (HR-Manager) 

”Känslan är god, folk har lätt att närma sig oss.(33)” (HR-chef) 

Intresset att jobba på HR-avdelningen verkar dock vara beroende av de anställdas 

inriktning (d.v.s. studiebakgrund och tidigare arbetserfarenhet). 

”Varje avdelning har ju sin egen kultur, en viss sorts personer söker sig till 

vissa avdelningar.(34)” (HR-Manager) 

”Hos oss vill största delen arbeta med marknadsföring.(35)” (HR-

koordinator) 

”Inom en teknisk bransch som denna intresserar HR-avdelningen inte 

mest.(36)” (Personaldirektör) 
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Respondenterna understöder tanken om att företagets goda rykte gör att också HR-

avdelningen lockar flera sökande. En respondent refererade till att företaget har 

utnämnts till en av de mest eftertraktade arbetsgivarna och sade: 

”Arbetsansökningar till vår avdelning strömmar in utifrån.(37)” (HR-

koordinator) 

En av respondenterna menar att uppskattningen för HRM ökar med tiden, eftersom få 

arbetstagare (och speciellt inte studerande) har lätt att förstå vad HR-proffsen 

egentligen arbetar med: 

”De flesta har en neutral inställning till HR-avdelningen. De vet inte vad HR 

(läs: HR-proffsen) gör. De ser endast vissa av de konkreta administrativa 

uppgifterna… Då man inser vilken strategisk innebörd HRM kan ha för 

företaget vaknar intresset.(38)” (HR- och kommunikationschef) 

Det framstår som att respondenterna nog känner att de uppskattas och har någorlunda 

bra status. De anser också att de kan påverka företagets verksamhet åtminstone i viss 

mån. Samtidigt påpekar en av respondenterna att formell status inte direkt leder till att 

man kan få saker till stånd: 

”Makt och ansvar går hand i hand. I min position kan jag utöva makt vid 

behov, men man kan inte leda människor med makt. Man måste motorisera 

människor…(39)” (Personaldirektör) 

I detta fall såg respondenten inte ett samband mellan att ha makt och att kunna 

motorisera människor, men jag fick uppfattningen att respondenten främst ville 

betona att en formell status inte ensamt räcker till för att man skall kunna påverka. 

Trots allt är dylik formell status eftertraktad. De som är med i ledningsgruppen talar 

stolt om saken.  Man kan säga att formell status åtminstone ger ”teoretisk makt” vilket 

förbättrar chansen att man blir hörd, vilket i sin tur kan leda till reell makt ifall man 

lyckas få stöd av åhörarna. 

4.2.7 Ansvar 

Det kom upp i ett tidigare citat (nr. 39) att ansvar går hand i hand med makt. 

Respondenten ifråga ansåg med andra ord att ju högre position man har, desto mera 

ansvar borde man också ta. I ett företag känner säkert de flesta att de i viss mån är 

ansvariga för företagets resultat. Därutöver bör någon till exempel ta ansvar för 



 70 

företagets personalledning samt HRM och samtliga respondenter anser att det inte 

räcker till ifall HR-proffsen ensamma bär ansvaret. 

”Alla tre (läs: högsta ledningen, förmännen och HR-funktionen) bär ansvaret 

men har olika uppgifter. Vi måste utveckla HR-processerna så att de passar 

ihop med ledningens strävanden. Förmännen är de som verkställer det vi har 

planerat och spelar på det sättet en huvudroll. Högsta ledningen måste förstå 

att det är människorna som utgör hela businessen…(40)” (HR- och 

kommunikationschef) 

”Det är frågan om ett samarbete.(41)” (HR-chef) 

Guest och King (2004) poängterar att HR-proffsen bör involvera enhetscheferna i 

HR-arbetet. Flera av respondenterna underströk speciellt vikten av förmännens 

engagemang: 

”Varenda en chef måste äga personalfrågorna i sin egen avdelning… HR:s 

(läs: HR-funktionens) uppgift är att se till att processerna finns och fungerar 

bra och tar så lite tid av chefen som möjligt.(41)” (Personaldirektör) 

”HR (läs: HR-funktionen) samarbetar med linjecheferna som kommunicerar 

vidare till de övriga anställda… HR skall se till att de får allt gjort.(42)” (HR-

Manager) 

En respondent menade att förmän får ta ännu mera ansvar för HRM utomlands: 

”Vi har utvecklat våra processer speciellt för att bemyndiga eller ”empower” 

förmännen. Förmännen gör verklighet av våra planer... I Finland har 

förmännen traditionellt skyddats mycket mer än till exempel i 

Storbritannien.(43)” (HR-chef) 

De flesta av respondenterna gav uttryck för att det finns ett missnöje bland linje-

/enhetscheferna och förmännen över att de har fått ta ansvar för HR-relaterade 

arbetsuppgifter. 

”Visst är de (läs: linjecheferna) sura på att de måste utföra HR-uppgifter, men 

det är det enda sättet man enligt mig kan få det att fungera. Det är frågan om 

en förändringsprocess… När alla verktyg fungerar är jag övertygad om att 

cheferna kommer att vilja göra det själv.(44)” (Personaldirektör) 
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”I vissa fall känner förmännen inte till sin egen roll och då är det ledningens 

fel om de har anställt fel sorts typer till förmän. Experter är långt ifrån alltid 

också bra förmän… Samtidigt har förmännen egna tidsmässiga 

målsättningar… Tiden räcker inte alltid till förmanskapsarbetet.(45)” (HR- 

och kommunikationschef) 

Trots att förmännen borde ta mera ansvar för HRM enligt respondenterna märks det 

att HR-funktionen är starkt närvarande och verkar ta det yttersta ansvaret för 

företagets HRM. Detta är eventuellt inte så överraskande då det i sista hand ofta är 

HR-ledningen som ställs till svars för företagets HRM. 

”Det är alldeles klart att vi också finns där bredvid och hjälper chefen och 

fungerar ibland som chefens både vänstra och högra hand.(46)” 

(Personaldirektör) 

”Väldigt unga förmän behöver naturligtvis vår hjälp mera. Ibland sitter vi 

med genom hela rekryteringsprocessen.(47)” (HR-chef) 

4.2.8 Syn på sin kompetens 

Samtliga respondenter delade åsikten att ett HR-proffs måste besitta olika sorters 

kompetens. Den allmänna opinionen bland respondenterna tycks vara att det inte är 

tillräckligt att vara expert på HRM. Kunskap om övrig affärsverksamhet eller business 

i allmänhet verkar bli allt viktigare. 

”Man behöver minst 50/50 (läs: businesskompetens/HRM-expertis).(48)” 

(Personaldirektör) 

”Du skulle inte kunna veta vad som är bra för företaget om du bara var en 

expert på HR-frågor.(49)” (HR-Manager) 

”Businesskunskap är till väldigt stor nytta då prioriteterna och strategierna 

fastslås. HR-professionalism och -sakkunskap krävs sedan för att verkställa 

eller sätta i kraft besluten.(50)” (HR-chef) 

Det verkar vara viktigt för respondenterna att förstå hur företaget fungerar i dess 

helhet och de beskriver en till synes självklar koppling mellan HR-funktionen och 

affärsverksamheten. För att denna koppling skall fungera anser respondenterna att 

businesskompetens är ett måste. En del av respondenterna poängterar att företag 

bedriver olika sorters affärsverksamhet och att HR-proffs också måste anpassa sin 



 72 

verksamhet till företagets särdrag. Kompetenskraven varierar därmed företag emellan 

och kan ändras med tiden. 

”Det gynnar ett HR-proffs att ha arbetserfarenhet av andra branscher. 

Åtminstone måste man vara genuint intresserad av andra områden och sträva 

efter att se helheter.(51)” (HR- och kommunikationschef) 

”Det finns ju väldigt stora skillnader mellan företag och det är jätte viktigt att 

lära sig businessen dit man kommer.(52)” (HR-Manager) 

Lawler och Mohrman’s (2003) forskningsresultat visar att HRM-expertis kan vara 

viktigare än businesskunskap för HR-proffs som ämnar agera affärspartner, men 

respondenterna i denna undersökning är av annan åsikt. De respondenterna som är 

medlemmar av företagets ledningsgrupp understryker speciellt hur viktigt det är att 

besitta allmän businesskompetens. 

 ”Sitter du i ett börsbolags ledningsgrupp kan man säga att businesskunskapen 

är nästan viktigare. VD:n behöver någon som kan stötta honom i strategiska 

frågor och utmana hans idéer... Tungviktarna, som är de riktiga experterna på 

till exempel arbetsrätt, rapporterar till mig. Därifrån får jag detaljinformation 

vid behov.(53)” (Personaldirektör) 

Även på denna punkt syns en hierarkisk indelning. Ju högre upp i organisationen man 

kommer desto viktigare tycks businesskompetensen bli för HR-proffs. 

 ”Jag har alltid förespråkat en ”amöbamodell” för ledningsgruppen utan klara 

gränser (läs: mellan medlemmarnas ansvarsområden/expertis). 

Ansvarsområdena måste flyta in i varandra... Ett brett kunnande krävs för att 

man skall förstå varandras språk.(54)” (Personaldirektör) 

Guest och King (2004) menar att bristande businesskompetens kan ligga som grund 

för misslyckanden inom HRM och HR-proffsens utbildningsbakgrund ses som en 

avgörande faktor. Utbildning på högre nivå inom det merkantila området kan tänkas 

lägga en bra grund för businesskompetens, men det har visat sig vara svårt att locka 

personer med sådan bakgrund till HR-funktionen (Guest & King, 2004). Vissa av 

respondenterna har motsvarande åsikter, men påpekar också att arbetserfarenheten 

spelar en stor roll för HR-proffs i strategiskt arbete. 



 73 

”Merkantil utbildning är en bra startpunkt. Ett brett intresse för annat än bara 

HRM är däremot viktigt genom hela karriären.(55)” (HR- och 

kommunikationschef) 

”Jag har haft stor nytta av ekonomutbildningen… Jag arbetade inom 

försäljning och marknadsföring de första fyra åren trots att jag från början 

ville arbeta inom HRM i framtiden. Det var otroligt lärorikt.(56)” 

(Personaldirektör) 

Guest och Riccardo (1994) hittade inte några bevis på att högt utbildad personal skulle 

ha en betydelse för hur väl HR-funktionen fungerar. Utgående från intervjuerna kan 

man hitta en förklaring till detta. Hur man utvecklas i arbetslivet verkar nämligen 

också spelar en stor roll för hur bra man blir som ett HR-proffs. Ifall man har 

erfarenhet ifrån andra avdelningar än HR-avdelningen kan man utveckla en 

heltäckande kompetens som stöder en i det strategiska arbetet. Efter att man har 

utexaminerats är det säkerligen många faktorer som påverkar hur ens karriär tar form 

och om man blir ett HR-proffs som får ta del i det strategiska arbetet. 

Efter att respondenterna utexaminerades följer de inte längre med akademisk forskning 

i samma utsträckning. Istället kan de beställa skräddarsydd forskning av företag. Olika 

konsultföretag undersöker HRM-branschen och sammanställer information åt HR-

proffs på uppdrag. Konsulterna förväntas i sin tur besitta kunskap om relevant 

akademisk forskning. Det här kan tänkas vara mindre tidskrävande för HR-proffsen än 

att de själva skulle söka fram forskningsresultat. Samtidigt är det inte givet att de 

undersökningsresultat man får av konsultbolag är opartiska och pålitliga, åtminstone i 

den bemärkelsen att de inte kan jämföras med granskade forskningsresultat som 

publiceras i akademiska journaler. Som Rynes et al. (2002) påpekar skulle det 

säkerligen inte skada ifall även HR-proffsen själva följde med forskningsresultat inom 

branschen. 
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5 Diskussion och slutsatser 

I detta kapitel diskuteras de data som har presenterats i avhandlingens föregående 

kapitel. Utvalda delar av analysen av personintervjuerna tas upp och kopplas ihop 

med resultaten av HENRY ry:s enkätundersökning. Jag diskuterar också avhandlingen 

och undersökningen i dess helhet och vilka slutsatser den kan tänkas leda till. 

Därutöver diskuteras studiens begränsningar. Till slut presenterar jag idéerna för 

fortsatt forskning som har uppstått under skrivandets gång. Avhandlingen avslutas 

med Figur 16. som sammanställer detta kapitel genom att koppla 

undersökningsresultaten till avhandlingens forskningsfrågor. 

5.1 HR-proffsens koppling till högsta ledningen 

I alla fallföretag finns det en HR-representant i högsta ledningen. Av 

enkätrespondenterna är 65 % medlemmar i högsta ledningen och 77 % anser att HR-

proffsen tar del av förverkligande och planering av strategier tillsammans med 

ledningen. Intervjurespondenterna anser även att åtminstone vissa HR-proffs fungerar 

som strategiska partner. Detta tyder på att HR-funktionen spelar en strategisk roll i 

finländska företag. 

Trots allt svarar endast 72 % av enkätrespondenterna ”ja” på frågan om deras företag 

har en särskild HR-strategi, vilket intervjurespondenterna däremot anser vara en 

självklarhet. Intervjurespondenterna har dessutom inte en HR-strategi enbart för att 

det skulle se bra ut på papper. Deras HR-strategi upplevs vara väl genomtänkt och 

ihopkopplad med företagsstrategin. 

Det ser ut som om alla finländska företag ännu inte utnyttjar HR-funktionen till fullo. 

Vissa av enkätrespondenterna klagar på att HR-ledningen av gammal tradition inte 

hör till ledningsgruppen. Administrativa uppgifter slukar också mest av hela HR-

funktionens tid (30 %), vilket 60 % av enkätrespondenterna är missnöjda över. Enligt 

dem blir tiden för strategiskt arbete för knapp då de administrativa uppgifterna är så 

tidskrävande. Detta är inte kongruent med intervjurespondenternas svar. De beskriver 

å sin sida en verklighet där HR-proffsens arbetsuppgifter indelas utgående ifrån 

ställning inom HR-funktionen. De menar med andra ord att HR-ledningen tar hand 

om långsiktig och strategisk processutveckling då resten av HR-personalen sköter om 

daglig administration och kontakten med övrig personal. 
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Denna skillnad i respondenternas svar kan bero på att en anmärkningsvärd del (35 %) 

av enkätrespondenterna inte är medlemmar av ledningsgruppen trots att de är HR-

chefer. Det finns därmed eventuellt andra HR-chefer som är medlemmar av 

ledningsgruppen i dessa respondenters företag. Ifall arbetsfördelningen i dessa företag 

motsvarar den som beskrivs av intervjurespondenterna, kan man tänka sig att 

enkätrespondenterna som inte är medlemmar av högsta ledningen inte heller tar hand 

om de mest strategiska uppgifterna utan istället om de mera operativa. Detta skulle 

förklara hur enkätrespondenternas tid fördelar sig på strategiska vs operativa 

arbetsuppgifter fastän de är HR-chefer. Man bör också komma ihåg att 77 % av 

enkätrespondenterna trots allt anser att de spelar en strategisk roll, samtidigt som 

endast intervjurespondenterna i ledande ställning anser sig ha en strategisk roll. 

Slutsatsen blir därmed att HR-funktionen i finländska företag överlag verkar ha ett 

relativt starkt strategiskt inflytande. Undersökningens resultat tyder dock på att de 

enskilda HR-proffsens möjlighet att påverka och ta del av det strategiska arbetet är 

beroende av flera olika faktorer (HR-proffsets roll(er), kompetens, hierarkiska nivå 

samt VD:ns och högsta ledningens samtycke), vilket diskuteras vidare i detta kapitel. 

5.2 Finländska HR-roller 

Då man beaktar enkät- och intervjurespondenternas arbetsuppgifter kan man se att 

Ulrich’s (1997) fyra HR-roller (strategisk partner, förändringsagent, administrativ 

expert och de anställdas kämpe) verkar beskriva verkligheten för HR-funktionen i 

dess helhet. Samtliga respondenter känner igen både de människonära och 

processfokuserade arbetsuppgifterna. Ulrich et. al (1995: 476) framhäver även att 

förändringshantering är en nyckelfaktor för att nå konkurrensfördelar och de menar att 

HR-proffsens roll borde och kan utvecklas inom just det här området. I enlighet med 

detta anser enkätrespondenterna att det näst viktigaste utvecklingsområdet är 

förändringsledning. Intervjurespondenterna menar också att förändringsledning 

framstår som en allt viktigare roll för HR-funktionen, speciellt i tillväxtföretag där 

företagsförvärv och fusioner äger rum. 

Endast en av respondenterna visar tecken på att eventuellt behöva en bredare 

rollbeskrivning. Man kan tänka sig att rollen som företagets samvete i Ulrich och 

Beatty’s (2001) utvidgade modell med sex HR-roller existerar för HR-proffs som 

arbetar på företagets allra högsta nivå, eftersom ”makt och ansvar går hand i hand” 
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som en av intervjurespondenterna uttrycker det (se citat nr. 39). Svaren antyder dock 

att Ulrich och Beatty’s (2001) utvidgade modell inte i allmänhet behövs för att 

beskriva HR-proffsens arbete. Undersökningsresultaten stöder tanken som Skinner 

(1981) och Caldwell (2003) har presenterat om att det finns tvetydigheter i HR-

proffsens roller. På grund av detta framstår det som ett dåligt förslag att öka HR-

rollerna ytterligare. 

De tvetydiga rollerna kan ge upphov till rollkonflikter. Rollkonflikterna som Legge 

(1987) diskuterar, upplevs starkare i början av karriären. Detta är ett tecken på att en 

hierarkisk indelning av de olika HR-rollerna äger rum inom HR-funktionen. HR-

proffsen delar sinsemellan upp HR-rollerna eventuellt just för att komma över 

motstridigheter när man spelar olika roller samtidigt. Det verkar som om vissa HR-

proffs avstår helt från rollen som de anställdas kämpe för att kunna agera strategisk 

partner. Likaså tycks HR-proffs avstå från rollen som administrativ expert för att 

kunna bli mera strategiska. Detta innebär att olika sorters kompetenskrav kunde 

ställas på HR-proffs beroende på vilka roller de spelar. Vidare kunde även vissa av 

rollerna ges över till förmännen och på det sättet exkluderas från HR-proffsens 

rollportfolio. 

5.3 Ansvaret för HRM och förmännens roll 

Enkätrespondenterna anser att förmännen engagerar sig endast medelmåttigt i HRM 

(medeltalet blev 3,1 på en skala på 1-6). Detta verkar inte vara ett ideellt tillstånd då 

majoriteten av respondenterna anser att förmännen skall bära ansvar för företagets 

personalledning. Mest stöd (33 %) fick dock påståendet att förmännen bör dela 

ansvaret tillsammans med både HR-funktionen och högsta ledningen. 

Intervjurespondenterna förespråkar också ett tätt samarbete och ett delat ansvar 

mellan de tre parterna. De anser att samarbetet är viktigt för fungerande HRM, vilket 

stöder Huselid et al. (2005) samt Ulrich’s (1998) tankar. 

Hope-Hailey et al. (1997: 11) varnar dock för att HR-funktionen kan fjärmas från 

arbetstagarna (eller fältet) om HR-funktionen blir mindre och man fortsätter med att 

skjuta ansvaret från HR-proffsen till förmännen. Endast 4 % av enkätrespondenterna 

anser dock att ansvaret för HRM är ensamt HR-funktionens. Intervjurespondenterna 

tycktes inte heller uppleva någon risk med en externalisering av de operativa HR-

uppgifterna. De menar däremot att ett utökat samarbete med förmännen kopplat med 
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ökad användning av e-HR gynnar både förmännen och HR-proffsen i deras 

strategiska arbete. 

Denna undersökning påvisar att en utvidgad användning av e-HR kan resultera i att 

HR-personalen minskar samt i att förmännen tar mera del i HR-processer. Som 

tidigare konstaterats är både kompetens inom HRM, allmän affärskunskap och 

förändringsledning viktiga för HR-proffsen. I och med en utökad användning av e-HR 

är det värt att nämna att även det tekniska kunnandet blir allt viktigare för HR-

proffsen, vilket ligger i linje med Bell et al.’s (2006) forskningsresultat. Åtminstone 

blir tekniskt kunnande viktigare för HR-proffs på högre hierarkisk nivå där HR-

processerna planeras. 

5.4 Koppling till affärsstrategi och strategiskt arbete 

Enkätrespondenterna antyder att det är viktigt att ytterligare integrera deras arbete 

med affärsverksamhet (medeltalet var 4,2 på en skala från 1-6). De väljer också ”att 

utveckla HRM så att det stöder företagsstrategin” som det viktigaste 

utvecklingsområdet inom HRM. Intervjurespondenterna bekräftar denna åsikt. De 

anser att just kopplingen mellan företagets strategi och HR-processerna bidrar till HR-

funktionens strategiska betydelse och nytta för företaget. Businesskompetens blir 

således också allt viktigare för HR-proffs på högre hierarkisk nivå, eftersom det är där 

det strategiska arbetet främst verkar äga rum. 

5.4.1 Businesskompetens och VD:ns stöd behövs 

Samtliga intervjurespondenter upplever sin kompetens som indelad i olika 

kompetensområden. De menar att speciellt kravet på businesskompetens förändras 

kontinuerligt beroende på företagets affärsverksamhet och strategi. Lawler och 

Mohrman (2003) påstår att HRM-expertis är viktigast för HR-proffs. En del av 

intervjurespondenterna påpekar också att HRM-expertis krävs då HR-processerna 

skall verkställas. Trots detta ger intervjusvaren en uppfattning om att 

businesskompetens blir viktigare ju längre man kommer i sin karriär, vilket samtidigt 

innebär att businesskompetens, enligt intervjurespondenterna, blir essentiellt för att 

kunna ta del av de strategiska arbetsuppgifterna. Detta är kongruent med Ulrich et 

al.’s (1995) tankar om att businesskunskap är ett måste för att kunna delta i strategiskt 

arbete. Man kan dra slutsatsen att HR-proffs åtminstone borde vara intresserade av 

mera än sitt eget område (HRM) för att kunna koppla ihop HR-funktionens 
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verksamhet med resten av företagets verksamhet. På det sättet kan de säkerligen bidra 

med en starkare strategisk insats. Ifall man arbetar på en mera operativ nivå i början 

av sin karriär är det sannolikt att HRM-expertisen utvecklas eftersom HRM-expertis 

är viktigast då man arbetar med att verkställa HR-processer. Businesskompetensen 

kan i sin tur tänkas växa fram med tiden då den även blir allt viktigare i och med att 

man får ta del av det strategiska utvecklingsarbetet. 

Enligt Guest och King (2004) är bristande merkantil (business)kompetens en orsak till 

HR-proffsens svaga strategiska inflytande. Detta tycks inte vara ett stort problem i 

Finland. Av de 155 HR-cheferna som svarade på enkäten har 78 % högskole- eller 

doktorsutbildning. Samtliga intervjurespondenter och 38 % av enkätrespondenterna 

har dessutom studerat inom det merkantila området. Detta kan tänkas påverka deras 

intresse för affärsverksamheten i dess helhet och deras vilja att spela en roll för 

företagets resultat, vilket återspeglas i enkätsvaren. 

De intervjuade HR-proffsen framför därutöver att deras studiebakgrund har hjälpt 

dem att delta i det strategiska arbetet. Utbildningsnivån bland hälften av dem är dock 

endast lägre högskoleutbildning. Enligt Guest och Riccardo (1994) är hög utbildning 

dock inte en garanti för en effektiv HR-funktion. Undersökningsresultaten tyder också 

på att HR-proffsens strategiska medverkan inte enbart påverkas av deras utbildning 

och kompetens. De essentiella faktorerna för strategisk medverkan verkar vara att 

HR-proffsen har en plats i högsta ledningen och att de har VD:ns eller högsta 

ledningens stöd. 

Då HR-proffs tas med i de högsta organen där strategiska beslut fattas får de formell 

makt, som sedan förvandlas till reell makt ifall de lyckas få understöd av de andra 

organisationsmedlemmarna. Detta beskriver hur viktig en plats i ledningen verkar 

vara för HR-proffsen. 

Som Ulrich (1997) befarar och Huselid et al. (2005) konstaterar, verkar HR-proffsens 

samarbete med högsta ledningen och speciellt VD:n spela en viktig roll för HR-

funktionen. Enligt intervjurespondenterna kan HR-proffsen inte ändra på HR-

processer utan VD:ns samtycke. Detta påvisar i och för sig också att HR-proffsen 

upplevs ha en påverkan på de anställda. Det kan därmed konstateras att HR-

processerna upplevs ha en koppling till affärsverksamheten också av andra än HR-
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proffsen själva. Största delen av intervjurespondenterna har också erfarenhet av VD:er 

som understöder och uppskattar HR-funktionens strategiska roll. 

HR-proffsens utmaning verkar vara att ledningen i regel bryr sig om andra HR-frågor 

än de själva gör. Enligt majoriteten av enkätrespondenterna (75 %) anser 

företagsledningen att löner, belöning och kostnader är intressantast. HR-proffsens 

egna prioriteringar är andra och deras uppgift blir således att försöka föra fram sin 

HR-agenda för ledningen på ett övertygande sätt. Högsta ledningen och VD:ns stöd 

kan till exempel fås genom att påvisa HR-processernas påverkan på företagets 

strategiska målsättningar, som ju är fastställda av (och därmed viktiga för) högsta 

ledningen och VD:n. 

5.4.2 Att uppnå status och spela en strategisk roll 

Trots att en plats i ledningsgruppen som sagt verkar spela en viktig roll för de 

finländska HR-proffsens strategiska inflytande kan det vara viktigt att komma ihåg att 

formell status dock inte är en garanti för reell makt. Hur viktiga HR-proffsen roller 

upplevs vara både av dem själva och av andra organisationsmedlemmar spelar också 

en stor roll. HR-proffsen som yrkesgrupp påverkas av deras rykte och om det inte är 

tillräckligt gott tär det troligen på både deras status och betydelse för företaget. 

Intervjusvaren understöder tanken presenterad av Huselid et al. (1997) om att det är 

viktigt att följa upp HR-funktionens verksamhet för att uppnå status och respekt. Det 

tycks dock vara lättare med intern evaluering av verksamheten (till exempel i form av 

enkätstudier bland personalen) än extern evaluering genom benchmarking och 

jämförelse med andra företags nyckeltal. Benchmarking mellan olika företag visar sig 

vara svårt om man inte vet varifrån de andra företagens nyckeltal härstammar och 

således inte kan jämföra dem med sina egna. 

Vissa intervjusvar framför att andra organisationsmedlemmar inte förstår vad HR-

funktionen är. Även i denna bemärkelse verkar det vara viktigt för HR-proffsen att 

sträva efter att föra fram sin betydelse för affärsverksamhetens resultat och påvisa hur 

HR-processerna påverkar företagets resultat. 

Ferris et al. (2007) menar att när ett företag lyfts fram i medierna på ett positivt sätt så 

får företaget och därmed också HR-avdelningen flera sökande. Detta understöds av 

undersökningsresultaten. HRM-satsningar har visat sig förbättra välmående bland de 

anställda vilket i sin tur kan leda just till ett gott rykte (t.ex. som ett resultat av en bra 
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placering på listor med ”de bästa arbetsplatserna”). Således kan man dra slutsatsen att 

HRM-satsningar är motiverade i större utsträckning. 

Ett av studiens mest intressanta fynd är att HR-proffsens status verkar påverka vilka 

roller de spelar i bemärkelsen att en förskjutning mot mera strategiskt arbete sker som 

följd av höjd status. 

5.5 Undersökningsresultatens begränsningar 

I metodikkapitlet tog jag upp min målsättning att till en viss grad uppnå 

generaliserbarhet av undersökningsresultaten. De slutsatser som analysen av 

undersökningsresultaten leder till kan dock inte sägas vara absoluta sanningar. För att 

i statistisk mening kunna generalisera undersökningsresultaten till att gälla hela 

målpopulationen, det vill säga alla finländska HR-proffs, borde respondenterna ha 

valts genom ett slumpmässigt urval (Lundahl & Skärvad, 1999). För att beskriva hela 

målpopulationens situation kunde undersökningen också ha utförts bland en mera 

heterogen grupp av HR-proffs. Respondenterna i min undersökning bestod i huvudsak 

av HR-proffs på de högre hierarkiska nivåerna. 

Trots allt har jag funnit stöd för flera tidigare forskningsresultat och hittat mönster i 

respondenternas svar. Genom att koppla respondenternas svar med tidigare 

forskningsresultat har jag identifierat bredare mönster som tyder på nya rön inom 

forskningen. På detta sätt har jag genom min undersökning av multipla fallstudier nått 

replikation, vilket enligt Eisenhardt (1991) gör att forskningsresultaten kan 

generaliseras och ny teori skapas. Därutöver har studiens kvantitativa komponent stött 

de mönster som hittats i den kvalitativa undersökningen på ett sätt som Saunders 

(2007) menar att en multipel forskningsmodell i bästa fall gör. Forskningsresultatens 

trovärdighet ökar även då forskningsfrågorna har kunnat besvaras med hjälp av den 

valda undersökningsmetoden (se Figur 16. som avslutar avhandlingen). 

Frågan som Lawler och Mohrman (2003) efterlyser ett svar på, det vill säga vilken 

roll som skulle vara den bästa för HR-funktionen, lyckas tyvärr inte heller denna 

studie ge ett absolut svar på. HR-funktionen framstår som en viktig del av det 

moderna företaget, men en mångfasetterad problematik ingår i frågan hur den bäst 

kan tjäna företaget. Därför behövs fortsatt forskning inom områden där studiens fynd 

har skett. 
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5.6 Studiens fynd och förslag till fortsatt forskning 

För HR-proffsen innebär strategiskt arbete att planera företagets HR-processer så att 

de på lång sikt hjälper företaget att nå målsättningarna som är fastställda i 

affärsstrategin. En plats i högsta ledningen och en därmed vunnen högre status har 

visat sig öka det enskilda HR-proffsets strategiska inflytande i företaget. Samtidigt 

syns tecken på att HR-proffs på den högsta nivån blir ödmjuka på ett sätt som till en 

viss grad leder till att de sänker betydelsen av sin HRM-expertis och istället satsar på 

att vara VD:n och resten av ledningsgruppen till lags. Ju mera strategiska HR-

proffsens arbetsuppgifter blir, desto viktigare anses däremot businesskompetensen 

samt förmågan att påverka och följa affärsstrategin vara. Detta tyder på att HR-

proffsens roll de facto kan ändra innebörd i samband med en positionsförskjutning 

(eller statusförhöjning). Detta är inte nödvändigtvis nyttigt för företaget. Högsta 

ledningen har till exempel i regel visat sig prioritera andra HR-frågor än HR-proffsen 

själva, vilket tyder på att just HRM-expertisen kan vara till nytta för företaget genom 

att den vidgar vyerna. Och vem annan än HR-proffsen skulle kunna förse företaget 

med denna unika expertis, som har påvisats leda till bättre resultat för företag 

(Huselid, 1995: 667)? 

Undersökningsresultaten tyder på att Ulrich’s (1997) fyra HR-roller lyckas beskriva 

HR-funktionen i dess helhet och att de upplevs vara viktiga för fungerande HRM. 

Samtidigt syns tecken på att HR-rollerna är uppdelade mellan HR-proffsen, vilket 

som sagt kan vara ett sätt att komma över tvetydigheter och rollkonflikter i arbetet. 

Som tidigare konstaterats verkar HR-proffs spela olika roller beroende på deras status 

i bemärkelsen att deras arbete blir mera strategiskt desto mera status de har. Dessa 

forskningsresultat skulle vara värda att utforska vidare. Det kunde ge ett helt nytt 

perspektiv på HR-proffsens roll för företag ifall Ulrich’s (1997) fyra HR-roller visade 

sig vara generellt uppdelade bland HR-proffsen. I så fall kunde man utgå ifrån att 

kompetenskraven för HR-proffs även skulle komma att indelas enligt vilka roller de 

spelar. 

Det syns också en tendens att vilja externalisera eller automatisera de operativa 

rollerna för att på så sätt kliva högre upp i företagets hierarki och få en mera strategisk 

roll. Man kan fråga sig ifall detta är ändamålsenligt då till exempel Hope-Hailey et al. 

(1997) varnar för att HR-proffsen mister sin kontakt till personalen ifall de överger de 

mera operativa rollerna. De människonära rollerna utgör trots allt hälften av de roller 
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som HR-funktionens upplevs spela. Man kan också fråga sig om HR-proffsen faktiskt 

helt borde ge över de operativa rollerna till exempel till förmännen och själva främst 

sitta med i ledningen och expertgrupper, då denna undersökning samt Guest och King 

(2004) påvisar att förmännen åtminstone ännu inte visar tecken på att ta tillräckligt 

ansvar för HR-frågor. Förmännen kan inte heller förväntas besitta HRM-expertis, 

vilket gör att det verkar obefogat att lägga allt ansvar för verkställandet av HR-

processerna på deras axlar då HRM-expertis behövs just i verkställandet av dem. 

Samtidigt skulle en koncentration på strategiska uppgifter göra att HR-proffsen kunde 

agera strategisk partner på heltid genom att bidra med sitt specialkunnande, det vill 

säga HRM-expertis i kombination med affärskompetens. Detta är vad forskare som 

Lawler och Mohrman (2003) samt Huselid et al. (1997) menar att behövs för att 

maximera HR-funktionens nytta för företaget. Likaså kan HR-proffsen som 

yrkesgrupp tänkas få mera status genom en dylik strategisk förskjutning, vilket kunde 

vända riktning på den så kallade onda cirkeln (beskriven av Legge, 1987) som 

yrkesgruppen har tampats med länge. En god spiral kunde således uppstå där en högre 

uppskattning och stark strategisk roll i kombination med mera inflytande skulle leda 

till bättre resultat av HR-proffsens verksamhet (vilket sedan skulle leda till ännu högre 

uppskattning, mera strategisk makt o.s.v.). 

Ett av problemen med en dylik strategisk förskjutning är dock att HR-funktionen i så 

fall sannolikt skulle bli mindre. Detta är inte önskvärt om man utgår ifrån att HRM är 

så viktigt för företag som bland andra Ulrich (1997), Brockbank (1999), Lawler och 

Mohrman (2000) samt samtliga respondenter och flera företag låter påskina. Det 

skulle sannolikt också tära på företagets HRM-expertis ifall de strategiska HR-

proffsen kom att ha en allt brokigare bakgrund då lägre positioner inom HR-

avdelningen inte längre fanns. Man kan tänka sig att HR-proffsen i så fall skulle 

väljas ifrån en bredare resurspool där en bakgrund inom HRM till och med var 

sällsynt. Frågan är ifall HR-funktionen faktiskt skulle bli starkare om rollkonflikterna 

löses på det här sättet. Det är inte heller givet att rollkonflikterna går att lösa genom 

en hierarkisk indelning av HR-roller och slutligen en total externalisering eller 

automatisering av de lägre rollerna. Det skulle vara intressant att forska vidare inom 

området för att evaluera ifall en dylik förändring av HR-funktionen skulle göra den 

mera nyttig för företaget i dess helhet. 



 83 

Figur 15. nedan illustrerar de ovan diskuterade nya rönen och påvisar att de finländska 

HR-proffsens situation som sagt liknar ett tveeggat svärd. Å ena sidan verkar den 

strategiska förskjutningen (figurens streckade pil), som tycks äga rum inom HR-

funktionen idag, ge HR-proffsen en mera uppskattad, entydig och strategisk roll, men 

å andra sidan tyder utvecklingen (figurens x-axel påvisar utvecklingens riktning) på 

att HR-proffsens antal kommer att minska i takt med att deras ansvar för det operativa 

arbetet minskar då de operativa rollerna automatiseras och/eller externaliseras. 

Därmed riskerar även företagets HRM-expertis att minska. Företagets HRM-expertis 

kan också vara i farozonen ifall den strategiska förskjutningen gör att 

businesskompetensen blir det viktigaste kompetenskravet för HR-proffsen (figurens 

y-axel påvisar att HR-proffsens kompetenskrav varierar beroende på deras 

position/roll). 
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Figur 15. HR-proffsens rollfördelning och varierande kompetenskrav samt HR-

rollernas aktuella utveckling och tendens till strategisk förskjutning. 
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Genom att svara på frågor om de finländska HR-proffsens roller, status, koppling till 

affärsstrategi/högsta ledningen och strategiska inflytande upplyser denna avhandling 

hur de finländska HR-proffsens situation ser ut idag och vart utvecklingen inom 

finländskt HRM tycks vara på väg. Detta har i sin tur gett upphov till flera nya frågor 

till exempel om huruvida den observerade utvecklingen i det långa loppet kommer att 

gynna företag. Mera forskning krävs för att bestyrka denna avhandlings slutsatser 

samt för att evaluera åt vilket håll utvecklingen inom HRM borde styras. 

Det skulle också kunna vara intressant att utforska dagens HR-ledning på ett djupare 

plan genom att endast fokusera på dess roll som strategisk affärspartner. Då kunde 

man inkludera de andra medlemmarna av företagens högsta ledning i undersökningen 

och på det sättet se hur HR-proffsens strategiska inlyftande upplevs i de andra 

medlemmarnas ögon. 

Avhandlingen avslutas på följande sida med Figur 16. som sammanställer detta 

kapitel i sin helhet genom att koppla undersökningsresultaten till avhandlingens 

forskningsfrågor. 
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Avhandlingens syfte & frågor jag strävat 

efter att hitta svar på: 

Undersökningsresultat 

& slutsatser: 

Vilka är HR-proffsens roll(er) i företaget? Ulrich’s fyra roller: strategisk partner, förändringsagent, 

administrativ expert, de anställdas kämpe beskriver HR-

funktionen i dess helhet. En hierarkisk rollfördelning syns 

dock mellan HR-proffsen, samt en strävan mot de mera 

strategiska rollerna. 

Hurudan är HR-proffsens koppling till högsta 

ledningen? 

HR-funktionen samarbetar tätt med högsta ledningen. HR-

ledningen medverkar ofta i högsta ledningen, vilket ger HR-

proffsen mera status samt strategiskt inflytande. 

Hurudan är HR-proffsens koppling till 

affärsstrategin? 

Businesskompetens är essentiellt för HR-proffs utöver HRM-

expertis. Att kunna koppla ihop företagets strategiska 

målsättningar med HR-processerna upplevs som kritiskt för 

hela HR-funktionens insats för företaget. 

Vad innebär strategiskt arbete för HR-proffs? Planering av HR-processer så att de stöder affärsstrategin på 

lång  sikt ses som strategiskt arbete. Att evaluera & mäta HR-

verksamhet är viktigt för att påvisa dess strategiska insats. 

Hurudan är HR-proffsens koppling till strategiskt 

arbete/strategiska insats? 

HR-proffs på högre nivå har ett strategiskt inflytande på 

företaget. HR-proffs upptäcker ofta problem & lösningar som 

andra inte tänker på. VD:ns samtycke behövs för att kunna 

köra igenom en HR-agenda. Det hjälper ifall man kan påvisa 

HR-processernas medverkan i att nå strategiska målsättningar. 

Hur uppnås status/makt, d.v.s. möjlighet att ha 

inflytande? 

Tvetydigheter och rollkonflikter tär på HR-proffsens status. 

Utöver den hierarkiska indelningen av HR-rollerna sker också 

externalisering och automatisering av de operativa rollerna 

eventuellt för att undvika tvetydighet/rollkonflikter, uppnå 

högre status samt en mera strategisk roll. 

 

 

Idéer för fortsatt forskning: 

 

 

Är den hierarkiska rollindelningen bland HR-proffsen 

generell? Är det ändamålsenligt att externalisera/automatisera 

de operativa HR-rollerna? Är en strategisk förskjutning inom 

HR-funktionen nyttig för företaget på lång sikt? Hur upplever 

de andra medlemmarna i högsta ledningen HR-ledningens 

strategiska insats? 

Figur 16. Sammanställning av avhandlingens avslutande diskussion. 
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