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Sammanfattning  
 

Trots att många menar att Human Resources har en allt viktigare roll i förändringsprocesser 

råder det brist på studier som undersöker på vilket sätt de i sitt dagliga arbete är involverade i 

förändringsprocesser och hur de interagerar med andra aktörer inom organisationen under 

processen.  

Syftet med denna studie är att undersöka vad HR bidrar med kopplat till processen vid 

planerade organisationsförändringar. Undersökningens frågeställning inriktades på vilka olika 

roller HR kan ta vid planerade organisationsförändringar samt vilka faktorer som påverkar 

HR´s delaktighet i dessa. Studien har en kvalitativ hermeneutisk ansats och baseras på sex 

semistrukturerade intervjuer med HR-medarbetare på två olika organisationer inom privat 

sektor.  

Resultatet visar på att HR framförallt tar två olika typer av roller som vi har benämnt 

supportrollen och den självständiga rollen. Dessa kopplar vi i analysen sedan till två 

övergripande roller som HR kan utgå ifrån i sitt agerande. De faktorer vi har sett i vår studie 

som påverkar HR´s delaktighet i förändringsprocesser är brist på tid, stort avstånd till 

kärnverksamheten och medarbetarna, vilken relation de har till cheferna samt vilken typ av 

förändring det handlar om. 

Nyckelord: planerad organisationsförändring, Human Resources, roller, delaktighet, support 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract  

Although many believe that Human Resources has an increasingly important role in change 

management there is a lack of studies investigating the way in which they in their daily work 

participate in organizational change and how they interact with other actors within the 

organization during the process. 

 

The purpose of this study is to investigate what HR´s contribution is linked to the process of 

planned organizational changes. The focus lies on which roles HR can take in relation to 

planned organizational changes and the factors that influence HR's participation in these 

processes. The study has a qualitative hermeneutical approach and is based on six semi-

structured interviews with HR staff at two different organizations in the private sector. 

 

The results show that HR primarily takes two different types of roles which we have named 

the support role and the independent role. In analyzing our results we connect these two roles 

to two overarching roles that HR can base their actions on. The factors we have seen that 

influence HR´s involvement in change processes are lack of time, the distance to the core 

business and the employees, the relation they have to the managers and what kind of change it 

is. 

 

Keywords: planned organizational change, human resources, roles, participation, support 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Förord  

Denna c-uppsats är skriven vid Högskolan i Halmstad i anslutning till det Arbetsvetenskapliga 

programmet. Arbetet med uppsatsen utfördes under våren 2015 av Marie Kroona och Lina 

Jacobson.  
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undersökning.  

Vi vill även tacka vår handledare P-O Börnfelt för hans handledning under arbetets gång, den 

hjälpen har varit ovärderligt.  
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1. Inledning 

Kapitel ett inleds med en bakgrund till uppsatsen samt en problemformulering. Efter 

det presenteras syftet, frågeställningar, avgränsningar och definitioner för 

uppsatsen. Avslutningsvis kommer en disposition över uppsatsen. 

1.1 Bakgrund  
 

I dagens samhälle står organisationer under hög press utifrån att genomföra ständiga 

organisationsförändringar. Samtidigt visar en studie av Beer och Nohria att omkring 70 

procent av alla förändringsinitiativ misslyckas (Alvesson & Svenningsson 2014). Detta kan få 

många negativa konsekvenser och en studie av Norrgren visar att förändringen även kan få 

motsatt effekt (Nonås 2005). Planerade organisationsförändringar som utgår från den 

traditionella synen på förändring där förändringen antas kunna planeras och styras av 

ledningen har visat sig misslyckas i stor utsträckning. Därför har intresset ökat för det 

processuella perspektivet. Det processuella perspektivet ser förändring som en process som 

ständigt förändras genom hur de olika berörda aktörernas tolkar och uppfattar processen. I 

detta perspektiv står människorna i centrum (Alvesson & Svenningsson 2014). För många 

chefer riskerar dock medarbetarnas perspektiv att hamna i skymundan då de upplever 

orimliga krav med hög arbetsbelastning och motstridiga förväntningar (Tengblad 2012). 

Human Resources är en stödfunktion för chefer och att hantera förändringar är en roll som blir 

allt viktigare för HR (Ulrich 1997). I den deskriptiva litteraturen beskrivs att HR ska ta aktiv 

del i förändringsarbete men trots det finns det mycket få studier som har undersökt hur HR´s 

bidrag ser ut i praktiken och de få studier som finns visar på att HR tar en reaktiv roll. Detta 

innebär att det finns ett glapp mellan teori och praktik samtidigt som det är brist på studier 

som undersöker praktiken (Alfes, Truss och Gill 2010). Då HR är en stödfunktion som 

förväntas bidra vid planerade organisationsförändringar får det sätt på vilket HR påverkar 

processen konsekvenser för verksamheten. Därför menar vi att det är intressant att undersöka 

vad HR i praktiken bidrar med.  

Detta har vi valt att undersöka genom intervjuer med sex olika HR-medarbetare som arbetar 

mot linjechefer inom två olika organisationer i privat sektor.   

 

1.2 Problemformulering  
 

Alfes et al. (2010) pekar på att det finns mycket lite forskning som är gjord kring vilken roll 

HR har vid en förändringsprocess. Det påstås från många håll att en allt viktigare roll för HR 

är att kunna hantera förändringar. Ulrich´s modell från 1997 där ”change agent” rollen är en 

av fyra roller som bör stå i fokus för HR´s arbete har varit speciellt inflytelserik. Trots detta är 

det få studier som har studerat om HR i praktiken har förutsättningar att ta rollen som ”change 

agent” och i så fall hur de kan göra detta. De få studier som har gjorts visar på att det är få 

HR-chefer som tar rollen som ”change agent” och i de fall de gör det är rollen till största del 

reaktiv och förenad med begränsningar. Ingen av de tidigare studierna har dock i detalj 

studerat på vilket sätt HR i det dagliga arbetet är involverade i förändringsprocesser och hur 

de interagerar med andra aktörer inom organisationen under processen. En annan brist hos 

tidigare studier är att de inte har gjort någon distinktion mellan process, dvs. rollen att leda 
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eller stödja själva förändringsprocessen och innehåll, dvs. rollen som handlar om att stödja 

förändringsprocessen genom de HR-specifika insatser som processen ger upphov till som 

exempelvis rekrytering. Alfes et al. har däremot i sin studie gjort denna distinktion (Alfes et 

al. 2010). Vår studie riktar in sig på processdimensionen som beskrivits i Alfes et al.´s studie.   

1.3 Syfte 
 

Syftet med denna uppsats är att undersöka vad Human Resources bidrar med kopplat till 

processen av planerade organisationsförändringar.  

1.4 Frågeställningar 
 

 Vilka olika roller kopplat till processen kan Human Resources ta vid planerade 

organisationsförändringar? 

 Vilka faktorer kan påverka Human Resources delaktighet i processen av planerade 
organisationsförändringar?  

1.5 Avgränsningar  
 

Som avgränsning i vår uppsats har vi valt att endast göra vår undersökning inom den privata 

sektorn och inte inom den offentliga sektorn. Vi har endast intervjuat personer som arbetar 

mot linjechefer inom Human Resources vilket innebär att vi inte har tagit med HR-

medarbetare på andra nivåer. Vi har inte heller intervjuat chefer eller medarbetare. Slutligen 

är det själva processen vi har riktat in oss på, inte innehållet av förändringarna.   

1.6 Definitioner  
 

Human Resource står för ledning av mänskliga resurser (Boglind, Hällstén & Thilander 

2013). 

Planerade organisationsförändringar definieras av Nonås som att det är en 

utvecklingsprocess, en form av lärande genom en pågående process. Det finns från början en 

tanke med förändringen men denna förändras och utvecklas under processens gång (Nonås 

2005). Organisationsförändringar kan innefatta förändringar i interaktionen mellan 

människor, förändring av struktur, strategi, uppgifter och kultur (Jacobsen 2013). 

Delaktighet definieras som aktiv medverkan (Allén et al. 1995). 

Roller definieras som det sätt att vara och bete sig som förväntas av en individ i sin yrkesroll 

(Allén et al. 1996). 

1.7 Disposition  
 

I kapitel ett presenteras bakgrund, problemformulering, vårt syfte med 

uppsatsen, frågeställningar, avgränsningar, definitioner samt en avslutande disposition över 

uppsatsen. 

 

I kapitel två redovisas den tidigare forskningen samt de teorier som ligger till grund för 

uppsatsen. Kapitlet är uppdelat i fyra delar, organisationsförändringar, Human Resources i 

förändring, personalansvar samt motsättningar inom organisationer.    
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I kapitel tre presenteras metoden som inleds med en metodologisk ansats. Efter det 

presenteras metodval, urval, datainsamling, analysmetod, etik och slutligen en 

metoddiskussion.  

 

I kapitel fyra redovisas resultat och analys där det sker en växling mellan dessa. Kapitlet 

avslutas med en en diskussion samt slutsatser kring resultat och analys.  

 

I kapitel fem avslutar vi med metodens betydelse för resultatet, en jämförelse mot andra 

studier, vår undersöknings bidrag och begränsningar samt förslag till fortsatt forskning. 

2. Tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter  

I kapitel två presenteras den tidigare forskning samt teorier som vi utgått från och 
som ligger till grund för vår undersökning. Kapitlet är indelat i fyra olika delar. För 

att läsaren ska få en förståelse för det område vi undersöker börjar vi i del ett med 

en genomgång av organisationsförändringar som begrepp och vad detta innefattar. 

Därefter går vi in på olika perspektiv som  förändringsprocesser kan ses utifrån. Del 

två handlar om HR-yrket och där görs en kort historisk återblick som åtföljs av en 

beskrivning av mer närliggande förändringar inom yrket samt en genomgång av 

teori och forskning kring HR´s roll vid planerade organisationsförändringar. Del tre 

handlar om hur personalansvaret är fördelat på olika aktörer inom organisationer. 

Slutligen tar vi i del fyra upp en teori som behandlar de motsättningar som finns 

inom organisationer och hur dessa kan hanteras.   

2.1 Organisationsförändringar 
 

Då vår studie riktar in sig på organisationsförändringar behandlar vi i denna första del av 

teorikapitlet organisationsförändringar som begrepp, olika synsätt på förändringsprocesser 

och hur de kan uppfattas av olika aktörer inom organisationer.  

 

Det är svårt att definiera organisationsförändringar genom endast ett begrepp då det beror på 

vilket sätt förändringen uppfattas och ur vilket perspektiv den ses. Den traditionella synen på 

förändringsprocesser är att teori och praktik integreras i verksamheten och att förändringen 

sker längs med en rak linje så att det hela tiden går att följa utvecklingen. Det finns en rad 

olika aspekter att ta hänsyn till för att kunna driva en framgångsrik förändringsprocess, allt 

från strategi och struktur till organisationskultur. De ”mjuka” värdena som innefattar 

människorna och värderingarna måste det tas hänsyn till samt även de ”hårda” värden som är 

teknik, strategi och struktur. Det gäller att dessa två blir anpassade till varandra eftersom de är 

beroende av varandra och en förändring i den ena delen påverkar även den andra. Den 

rationella synen på förändringar tar inte hänsyn till de ”mjuka” värdena utan förändringen 

sker stötvis i etapper utifrån en förbestämd strategi. Många forskare har även helt valt bort att 

studera själva processen och tittar mer på det som sker innan och efter själva förändringen, 

vad skillnaden är mellan, före och efter själva förändringen (Alvesson & Sveningsson 2014).   

2.1.1 Det rationella och det processuella perspektivet 
 

En organisationsförändring innebär att det sker en förändringsprocess inom en organisation. 

Det finns olika synsätt på hur förändringsprocesser går till. Många modeller som har skapats 
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genom åren förutsätter att det går att kontrollera förändringsprocessen från början till slut och 

att det från början finns ett uppsatt mål som ska uppnås. De rationella modellerna förutsätter 

att det är möjligt att styra processen från början till slut. Verkligheten är mer komplex än vad 

en modell är så i en förändringsprocess handlar det även om att ta hänsyn till hur människor 

tolkar förändringen utifrån intresse, bakgrund och arbetsuppgifter. Den största bristen ligger 

oftast vid implementeringen av själva förändringen och för att få bukt med dessa problem så 

krävs det en mer processuell syn på förändringen för att kunna förstå vad förändringen 

innebär. Det gäller att vara medveten om att en organisationsförändring inte enbart innebära 

att bara gå igenom en rad olika, på förväg uppsatta steg, utan att det under förändringens gång 

sker omtolkningar och nya planer utifrån oförutsägbara händelser. Grunden till det ligger i att 

människor är inblandade och delaktiga och att dessa inte är förutsägbara på samma sätt som 

maskiner är. För hur människor tolkar, uppfattar och förstår situationen påverkar hur 

förändringsprocessen går. För att lyckas med en organisationsförändring bör processen vara 

oförutsägbar utan början eller slut samt att den ska vara öppen och kontinuerlig. En 

organisationsförändring är en ständigt pågående process. Genom att se förändringen utifrån 

ett processuellt perspektiv så tas det större hänsyn till människorna och hur de känner och 

reagerar på förändringen. Helt enkelt hur de uppfattar förändringsprocessen utifrån sig själva 

och deras egna intressen. Vilket gör att det inte är speciellt lätt att ge en konkret och teoretiskt 

modell på hur en organisation ska arbeta med en processuell förändring (Alvesson & 

Sveningsson 2014). 

2.1.2 Bilden av förändringsprocesser  samt vikten av tydlighet 
 

Alvesson och Svenningsson (2014) tar upp forskning av  Alvesson som visar på att chefer och 

andra aktörer har en tendens att se förändringsprojekt som lyckade även när de i själva verket 

har misslyckats. För att undvika det menar Alvesson att de som driver projektet måste kunna 

ifrågasätta sig själva, reflektera och öppna upp för dialog med inblandade aktörer. I många 

lägen handlar det om att chefer inte ens är insatta i vad som pågår kring förändringen och vad 

som förväntas av dem. Det kan upplevas som om att cheferna är okunniga och att de ignorerar 

förändringen eftersom de förlitar sig på att någon annan, som tex HR, att de ska ansvara för 

genomförandet utav förändringen. För om ett förändringsprojekt ska nå ett positivt resultat så 

är det viktigt att de som ska driva projektet är öppna och mottagliga för feedback och kritik 

längs vägen av förändringen (Alvesson & Sveningsson 2014).  

 

Vid förändringar är det viktigt att det finns en gemensam bild bland de olika aktörerna som 

deltar kring vad man vill uppnå samt vilka arbetsuppgifter och vilket ansvar var och en har. 

Det behövs en tydlighet för att kunna skapa den tillit som krävs i en förändringsprocess 

(Härenstam & Bejerot 2010). 

 

2.2 Human Resources i förändring 
 

Då det är Human Resources bidrag vid planerade organisationsförändringar vi undersöker ger 

vi här en bakgrundsbeskrivning av HR-yrket och de förändringar som skett under åren. Vi tar 

även upp teori och forskning kring HR´s roll vid planerade organisationsförändringar.   

För många år sedan så var det inte ens helt självklart att det ens fanns en HR-avdelning i 

organisationerna. De mjuka värdena som Human Resources arbetar med värderades inte 

speciellt högt. Human Resources står för ledning av mänskliga resurser och första gången som 

begreppet användes var år 1954 och då utav professorn Peter Drucker. Från början benämndes 

begreppet som personaladministration eller personalarbete men det var först när Drucker 
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skrev om betydelsen av att se de anställda som resurser och inte som kostnader som begreppet 

blev accepterat (Tengblad 2004). 

Fogelklou (1936) använder följande citat för att belysa hur det förr i tiden sågs på 

människorna i organisationen. 

”Maskiner kräver mycket omsorg och hämnas med kolossala förluster om man vansköter 

dem. Om de far illa tar man det som slarv, slöseri, okunnighet eller vanvett. Annat är det med 

människomaterialet. Där räknar man inte lika noga” (Fogelklou 1936:35). 

Förr var det inte människorna som var viktiga utan det var maskinerna som stod för värdet i 

organisationen. Människans betydelse för arbetet underskattades länge och det handlade om 

att anpassa arbetet och tekniken efter människors förmåga. Det var först på 60-talet som det 

sakta men säkert blev aktuellt med personaladministratörer då dessa även behövde lära sig 

termerna för de ekonomiska och tekniska bitarna inom organisationen för att inte hamna 

utanför. Det gick allt mer mot ett individ- respektive organisationsperspektiv där hänsyn 

skulle tas till människan i organisationen. Det blev allt viktigare för personalfunktionen att 

ena människors sociala behov med industrins rationella behov. Ju längre tiden gick desto 

viktigare blev det att tillgodose människors psykiska och sociala behov vilka då skulle 

återspeglas i organisationers struktur. Det dröjde ända fram till 80-talet innan organisationerna 

förstod att människan utgjorde en konkurrensfaktor för organisationerna. Personalfrågorna 

ansågs allt viktigare för ledningsarbetet och det gällde att personaladministratörerna hade 

kunskap om både management och affärsverksamheten. Rollen som personaladministratör 

gick då över till yrkesrollen Human Resources och mottot löd ”styrning av människan” 

(Damm 1993).    

2.2.1 HR Transformation 
 

De flesta svenska organisationer har idag tagit till sig det koncept som kallas HR 

transformation. HR transformation innebär i korthet att HR-funktionens uppgift ska vara att 

på ett tydligt sätt bidra till organisationens affärsmål. Detta ska uppnås genom att HR-arbetet 

omformas från en stödfunktion till att bli en del av organisationens ledning där fokus ligger på 

strategi och effektivitet. Tanken var även att genom en mer effektiv organisering av HR-

arbetet kan kostnaden för HR-funktionen minska (Boglind et al. 2013).  

Boglind et al. har studerat hur konceptet HR Transformation har implementerats i svenska 

organisationer. De konstaterar att budskapet om att HR-funktionens främsta uppgift är att 

bidra till affärsmålen inte har fått speciellt stort genomslag i svenska organisationer. Det finns 

inget som tyder på att HR funktionen genom HR transformationen i högre grad än tidigare har 

bidragit till affärsmålen. Detta beror enligt Boglind et al. på att när HR transformation omsätt 

i praktiken så tenderar vissa aspekter att få för stort utrymme i förhållande till andra. Trots att 

Ulrich pekar på att man måste ta hänsyn till motstående intressen och balansera dessa så blir 

effekten i praktiken att det inte finns utrymme för komplexitet och motsatser. Boglind et al. 

tar upp olika motsatspar där de i sin studie har sett att ett av motsatsparen blir dominerande på 

bekostnad av det andra. Kostnadsfokus, kortsiktighet, ledningsintresse och förändring är några 

exempel på de aspekter som i praktiken dominerar på bekostnad av värdeskapande, 

långsiktighet, anställdas intresse och kontinuitet (Boglind et al. 2013). 
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2.2.2 Ulrich – frontfiguren för HR transformation  
 

Den mest kända företrädaren för HR transformation är Dave Ulrich (Boglind et al. 2013). 

Ulrich menar att HR-funktionen behöver utforma sina tjänster utifrån verksamhetens 

affärsmässiga behov, HR behöver vara en verksamhetspartner. Rollen ska inte enbart vara en 

administrativ stödfunktion utan även en strategisk affärspartner. HR ska kunna bidra med 

tjänster som ger strategiskt mervärde, administrativ effektivitet, medarbetarengagemang samt 

en förändringsförmåga. Modellen har två axlar som representerar de två olika områdena som 

HR´s fokus och aktivitet ska ligga på. HR måste ha förmågan att kunna arbeta både operativt 

och strategiskt, helt enkelt kunna arbeta både långsiktigt och kortsiktigt. De ska även kunna 

växla mellan aktiviteter som innebär att behärska tekniska system samt även kunna hantera 

människor och deras känslor (Ulrich 1997). 

 
Figur 1: Beskrivning över fyra HR-roller.  

efter Ulrich (1997:24). 

 

Ulrich menar på att de fyra olika rollerna i modellen står för de olika delar som en HR-

avdelning måste fullfölja för att utföra sin yrkesroll på ett korrekt sätt. En av de fyra olika 

rollerna som HR måste ta för att generera värde för organisationen är rollen som ”change 

agent”. I rollen gäller det att både kunna ta initiativ till förändring samt att kunna 

implementera processer för förändring, både kulturella och organisatoriska förändringar. 

Enligt Ulrich är förmågan att hantera förändringar den viktigaste kompetensen för HR. De 

behöver inte ha kompetensen att genomföra den men HR ska se till så att förändringen blir 

genomförd.  

 

”HR professionals as change agents do not carry out change, but they must be able to get the 

change done. By identifying and profiling key factors for change, HR professionals can lead 

teams through the steps of increasing capacity for change” (Ulrich 1997:161).  

I rollen som ”strategic partner” ska HR bidra med hjälp för att säkerställa framgång kring 

affärsmålen. För att kunna göra detta så behöver HR vara med i bestämmandet av 

affärsstrategin och genom att delta och ställa frågor i syfte att förverkliga strategin. Rollen 

som ”employee champion” innebär att HR arbetar för att se till så att medarbetarna bidrar med 

sin kompetens på bästa sätt och att de sköter sina arbetsuppgifter så att deras arbete bidrar till 

organisationens framgång. För att HR-funktionen ska bli framgångsrik i sitt arbete så gäller 
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det att alla fyra delar är lika mycket representerade. Oftast är det inte så utan störst fokus 

brukar ligga på rollerna ”strategic partner” och ”change agent” vilket då gör att 

”administrative partner” och ”employee champion” hamnar i skymundan. När alla fyra 

rollerna är representerade så blir HR en ”business partner”.  

2.2.3 HR i förändringsprocesser 
 

För att få en mer fullständig och detaljerad bild av HR´s bidrag vid förändringsprocesser har 

Alfes et al. (2010) utvecklat en egen modell med två olika axlar. Den ena axeln representerar 

processen och bygger på Hayes modell som beskriver de olika stegen i en förändringsprocess. 

Den andra axeln representerar innehållet och bygger på Thornhill´s kategorisering av olika 

HR-specifika insatser vid en förändringsprocess (Alfes et al. 2010). 

  

 

Figur 2: En modell av olika roller för HR-funktionen i förändringsprocesser.  

efter Alfes et al. (2010:123). 

 

Genom modellen uppstår fyra olika roller för HR där rollen bestäms genom graden av 

proaktivitet vs reaktivitet på båda axlarna. En hög grad av proaktivitet på process-axeln 

innebär att HR deltar aktivt i alla stadier av förändringsprocessen (Alfes et al. 2010).  

 

I den ena organisationen i Alfes et al.´s studie var HR aktivt delaktiga i varje steg i 

förändringsprocessen där de fungerade som rådgivare till cheferna och även hjälpte till att 

utforma processens olika steg. I den andra organisationen var HR inte delaktiga under hela 

processen utan de kom in i ett senare skede. Deras roll var rådgivande och de tog ingen aktiv 

roll i att driva processen vidare (Alfes et al. 2010).  

 

I båda studierna tog HR ledningens perspektiv, medarbetarnas perspektiv togs inte med utan 

uppgiften var att övertala medarbetarna att foga sig i ledningens ambitioner.  

 

“This reflects the findings of prior studies (Caldwell, 2003; Guest and King, 2004), and calls 

into question HR’s ability to act as the organization’s objective ‘moral conscience’ “(Alfes et 

al. 2010:124).  
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2.3 Personalansvar 
 

I denna del tar vi upp hur personalansvaret inom organisationer är fördelat på olika aktörer. 

Detta är centralt för vår studie eftersom det ligger till grund för de roller och det 

handlingsutrymme HR och chefer har och hur relationen dem emellan fungerar.  

 

Begreppet personalansvar handlar om på vilket sätt organisationer hanterar sin relation 

gentemot de anställda. Ansvar kan delas in i tre olika delar som olika aktörer inom 

organisationen ansvarar för. Det organisatoriska arbetsgivaransvaret ligger på högsta 

ledningsnivå och handlar om ansvar utifrån ett juridiskt perspektiv och normer i samhället. 

Det funktionella ansvaret handlar bland annat om personaladministration, förhandlingar kring 

löner och anställningsvillkor, personalvård samt hantering av rehabiliterings- och 

disciplinärenden. Det funktionella ansvaret ligger i de flesta organisationer hos en 

specialiserad personalfunktion. Slutligen finns det även ett lokalt personalansvar som omfattar 

ansvar för den dagliga arbetsledningen vilket är chefernas ansvar, samt ansvar för 

personalarbetet vilket ligger på både chefer och medarbetare i personalfunktionen. 

Personalarbetet innefattar aktiviteter som exempelvis medarbetarsamtal, rekrytering, 

rehabilitering och utbildning (Hällsten & Tengblad 2002).  

 

2.3.1 Decentralisering av personalansvar till chefer 
 

Redan under 1970-talet inleddes en decentralisering av personalansvaret inom svenska 

organisationer och idag är den dominerande uppfattningen att personalansvaret i så stor 

utsträckning som möjligt ska ligga hos chefer. Trots det visar studier på att chefers 

handlingsutrymme ofta inte är tillräckligt stort med avseende på det ansvar de har (Hällsten & 

Tengblad 2002). Chefsskapet innebär idag generellt sett en situation med motstridiga krav 

från många olika intressenter, från ledningen kommer ekonomiska krav och från de anställda 

kommer krav på bättre villkor. Dessutom är arbetsbelastningen ofta väldigt hög vilket gör att 

chefer måste prioritera. Personalarbetet blir i många fall lidande då chefer inte har tid att se de 

anställda (Tengblad 2012). En studie av Keegan, Huemann och Turner (2012) visar på att 

pressen på chefer att leverera financiella resultat är hög och att chefer ofta blir befordrade och 

belönade efter hur väl de uppnår de ekonomiska målen vilket gör att medarbetarperspektivet 

hamnar i skymundan.  

 

Medarbetare som inte mår bra tappar i energi, noggrannhet och innovationsförmåga vilket gör 

att det finns stora osynliga kostnader kopplat till en dålig arbetsmiljö. De osynliga 

kostnaderna är långt högre än de mätbara kostnaderna i form av exempelvis sjukskrivningar 

(Karasek & Theorell 1990). 

 

2.3.2 HR förlorar kontakten med de anställda 
 

Keegan och Francis (2010) pekar på att decentraliseringen av personalansvar till chefer har  

inneburit att HR-medarbetarna har kommit längre ifrån de anställda. De hänvisar till en 

engelsk studie av Reilly m.fl. som visar på att HR-funktioner i stora organisationer i stor 

utsträckning har förlorat kontakten med individuella medarbetare och istället bara har kontakt 

med medarbetare som kollektiv. Det framkom även att det bland HR-medarbetare finns en oro 

att detta innebär att HR förlorar kompetens kring arbete med människor och förståelse för den 

komplexitet som detta arbete innebär. Författarna konkluderar i rapporten att detta gör att det 

finns en risk att HR-funktionen blir alltför teoretiskt inriktad och som en konsekvens av det 
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tappar förståelsen för hur deras arbetssätt och policies påverkar kärnverksamheten (Keegan & 

Francis 2010). Även Guest & King (2004) visar i sin studie på att HR ofta är för upptagna 

med sina egna procedurer vilket leder till att det blir mindre fokus på att stötta 

kärnverksamheten. 

  

2.3.3 Relationen mellan HR och chefer 
 

Härenstam & Bejerot (2010) och Thilander (2013) visar också på att sociala relationer mellan 

människor i arbetet utgör ett grundläggande mänskligt behov som är en förutsättning för att 

lärande ska kunna ske och för att människor ska kunna utvecklas i sina yrkesroller. Forskning 

tyder på att en nära och personlig relation mellan HR-medarbetare och chefer är en viktig 

faktor för hur väl cheferna hanterar sitt personalansvar (Keegan et al. 2012). I en studie av 

Boglind et al. (2013) framkommer att linjecheferna sätter stort värde på relationen med HR, 

den ses inte bara som ett utbyte av tjänster utan har ett värde utöver detta som bygger på tillit 

och förtroende. Detta innebär också att det krävs en personlig relation för att cheferna ska 

känna sig bekväma med att söka stöd hos HR i frågor som inte är rutinartade (Boglind et al. 

2013).  

 

2.4 Motsättningar inom organisationer 
 

I denna del tar vi upp olika strategier för hantering av motsättningar inom organisationer och 

som vi baserar en del av vår analys av vårt material på. Evans (1999) tar upp Hampden-

Turners studie från 1990 där de studerat organisationers olika sätt att leda organisationen. 

Några höll fast vid en speciell strategi som till en början ledde till goda resultat men som 

sedan hotades av motsättningar som gav spänningar t.ex. på grund av att strategin ledde till 

långsamt beslutsfattande. Vissa organisationer förstärkte då den strategi som de redan hade 

vilket ledde till en ond cirkel av ökade spänningar som till slut ledde till en kris. Andra 

organisationer såg de spänningar som uppstod av en viss strategi och gjorde justeringar som 

gjorde att de kunde tillgodose båda sidor av motsättningarna. De organisationer som klarade 

av att hantera det på detta sättet blev också framgångsrika på lång sikt. För att kunna vara 

långsiktigt framgångsrika gäller det alltså för organisationer att ständigt kunna byta fokus och 

låta motsättningar samexistera och inte se dem som något som utesluter varandra. Alla 

organisationer måste ta hänsyn till motsättningar som exempelvis  långsiktighet och 

kortsiktighet, kostnadsfokus och kvalitet, förändring och kontinuitet och de spänningar som 

dessa motsättningar skapar. I dagens samhälle med ett ständigt ökande tempo och snabba 

förändringar går det inte att fokusera på endast en sida av dessa motsatspar utan är det av 

yttersta vikt att kunna hantera dessa samtidigt. Organisationer befinner sig därför i ett 

konstant läge av spänningar mellan motsättningar (Evans 1999). 

2.4.1 Olika förhållningssätt till motsättningar 
 

Det som krävs för att kunna balansera mellan olika motsättningar är att det i beslutsfattandet 

finns en konstruktiv spänning mellan de två polerna. Eftersom det är en svår och komplex 

uppgift att balansera mellan motsättningar är det dock många HR-medarbetare som väljer att 

fokusera på kortsiktiga mål i den operativa verksamheten vilket innebär att de följer chefernas 

direktiv utan att ifrågasätta. Detta betecknar Evans som ett reaktivt förhållningssätt som leder 

till tvetydighet och otydlighet (Evans 1999). 

Det finns även ett proaktivt förhållningssätt och det är det förhållningssättet som Evans 

förespråkar att HR borde utgå ifrån. Detta innebär ett aktivt deltagande i beslutsfattande för att 
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se till att hänsyn tas till båda polerna i de motsättningar som berörs av beslutet. HRs uppgift i 

denna process är enligt Evans framför allt att föra fram den pol som är underrepresenterad 

utifrån ledningens perspektiv. På så sätt fungerar HR som en representant för det perspektiv 

som annars riskerar att hamna i skymundan (Evans 1999).  

2.5 Sammanfattning av tidigare forskning och teoretiska 

utgångspunkter 
 

Del ett av detta kapitel behandlade organisationsförändringar som begrepp och vad detta 

innefattar samt olika synsätt på förändringsprocesser. Organisationsförändringar innefattar 

“mjuka” värden som ligger i organisationskulturen och som har med människorna och deras 

värderingar att göra men även “hårda” värden som teknik, strategi och struktur. Det rationella 

synsättet på förändringar går ut på att det är möjligt att planera och genomföra 

organisationsförändringar utifrån en på förhand bestämd strategi. Då förändringsprocesser 

som genomförts enligt detta synsätt inte sällan misslyckas att uppnå önskat resultat har det 

processuella synsättet på förändring ökat i betydelse. Det processuella synsättet handlar om att 

se förändring som en ständigt pågående process som förändras under processens gång efter 

hand som de inblandade parterna agerar, tolkar och omtolkar det som sker. Forskning av 

Alvesson visar även på att chefer och andra aktörer har en tendens att se förändringsprojekt 

som lyckade även när de i själva verket har misslyckats. För att undvika detta måste de som 

driver projektet kunna ifrågasätta sig själva och öppna upp för dialog med alla inblandade 

(Alvesson & Sveningsson 2014). 

Del två behandlade de förändringar som HR-yrket har genomgått samt teorier och forskning 

kring HR´s roll vid förändringsprocesser. Idag har de flesta svenska organisationer tagit till 

sig konceptet HR transformation som innebär att HR-funktionens främsta uppgift ska vara att 

bidra till verksamhetens affärsmål. En studie av Boglind et al. visar dock på att inget ökat 

värdeskapande har skett i praktiken utan resultatet har istället blivit ett ökat kostnadsfokus. 

Den mest kända företrädaren för HR transformation är Ulrich (Boglind et al. 2013). Ulrichs 

har utformat en modell som beskriver fyra olika roller som HR måste kunna ta för att generera 

värde för organisationen. En av dessa är “change agent” rollen som innebär att HR ska kunna 

ta initiativ till förändring och implementera processer för förändring. HR ska dock inte själva 

genomföra förändringar utan snarare på olika sätt stödja förändringsprocesser genom andra 

aktörer (Ulrich 1997). För att få en mer fullständig och detaljerad bild av HR´s bidrag vid 

förändringsprocesser har Alfes et al. (2010) utformat en egen modell. Modellen har två axlar, 

den ena axeln representerar processen och den andra innehållet i en förändringsprocess. 

Genom modellen uppstår fyra olika roller för HR där rollen bestäms genom graden av 

proaktivitet vs reaktivitet på båda axlarna. En hög grad av proaktivitet på process-axeln 

innebär att HR deltar aktivt i alla steg genom hela förändringsprocessen (Alfes et al. 2010). 

Utifrån resultaten i sin undersökning samt resultat från andra undersökningar ifrågasätter 

Alfes et al. (2010) HR´s förmåga att ta ett se saker från ett annat perspektiv än från ledningens 

perspektiv.   

Del tre handlade om hur personalansvaret är fördelat på olika aktörer inom organisationer. HR 

har ett funktionellt personalansvar som innebär att de har ett övergripande personalansvar. Det 

finns även ett lokalt personalansvar som till viss del delas av HR och chefer men trenden är att 

chefer ska ta över alltmer av detta personalansvar som bland annat innefattar 

medarbetarsamtal, rekrytering, rehabilitering och utbildning (Hällsten & Tengblad 2002). 

Chefer har dock generellt sett hög arbetsbelastning och motstridiga krav vilket gör att 

personalarbetet blir lidande (Tengblad 2012). Dessutom är pressen på chefer hög att leverera 
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finansiella resultat vilket leder till minskat fokus på medarbetarna (Keegan et al. 2012). 

Decentraliseringen av personalansvar till chefer har även inneburit att HR har kommit längre 

ifrån de anställda. Keegan och Francis (2010) tar upp en studie av Reilly m.fl. som visar på att 

det finns en oro att detta innebär att HR förlorar kompetens kring arbete med människor och 

att de fokuserar för mycket på sina egna procedurer vilket leder till minskat fokus på  

kärnverksamhetens behov. Del tre avslutades med en kort genomgång av studier (Härenstam 

& Bejerot 2010, Thilander 2013) som visar på att sociala relationer i arbetet är en 

förutsättning för lärande och för att människor ska kunna utvecklas i sina yrkesroller. Även 

Boglind et al (2013) visar på att linjechefer sätter stort värde på relationen med HR-

medarbetare och att det krävs en personlig relation som bygger på tillit och förtroende för att 

chefer ska söka stöd hos HR i komplexa frågor.  

Del fyra handlade om motsättningar som exempelvis förändring och kontinuitet eller 

kostnadsfokus och kvalitet och hur organisationer kan hantera dessa. Evans (1999) menar att 

för att organisationer ska kunna vara långsiktigt framgångsrika måste de ständigt kunna växla 

mellan olika fokus och låta olika motsättningar samexistera. Dessa motsättningar kan av HR 

hanteras genom antingen ett reaktivt eller proaktivt förhållningssätt. Det reaktiva 

förhållningssättet innebär att HR följer chefernas direktiv utan att ifrågasätta medan det 

proaktiva förhållningssättet innebär att HR´s uppgift är att föra fram det perspektiv som är 

underrepresenterat utifrån ledningens perspektiv (Evans 1999). 

3. Metod  

I detta kapitel presenteras vilka metoder som har använts. Inledningsvis börjar vi 
med en redovisning av vårt metodologiska övervägande och efter det så följer 

metodval, urval, hur datainsamlingen gick till, analysmetod, etik och slutligen en 

metoddiskussion. 

Vi har valt att göra en kvalitativ studie och utförde den genom personliga intervjuer som var 

semistrukturerade. Vår undersökning utfördes på två helt olika organisationer men båda två 

verkar inom den privata sektorn. Den ena organisationen kommer vi att omnämna som 

organisation A och den andra som organisation B. Organisation A är en koncern inom 

tillverkningsindustrin med en till stor del högutbildad arbetskraft. Där har vi genomfört 

intervjuer på olika bolag inom koncernen. Organisation B är en organisation som verkar inom 

dagligvaruhandeln med butiker i hela Sverige men det finns endast ett huvudkontor med en 

HR-avdelning. Vi har på dessa organisationer intervjuat HR-personal som arbetar direkt mot 

cheferna, vi utförde totalt sex personliga intervjuer. 

 

3.1 Metodval  
 

Vi har använt oss av personliga intervjuer då vi kände att det passade bäst utifrån vårt syfte 

och vår problemformulering. Intervjuer hör idag till en av de vanligaste metoderna att 

använda sig av när det kommer till forskning inom kvalitativ inriktning. Intervjuer är ett 

enkelt sätt för forskaren att få kunskap om sociala förhållanden men även om enskilda 

människors känslor och upplevelser. Viktigt är dock att reflektera över är att intervjun inte 

säger allt men om den är rätt gjord kan den ge viktiga insikter. Innan intervjuerna kan äga rum 
är det viktigt att planera arbetet ordentligt (Ahrne & Svensson 2013). Vi började med att göra 

en tidsplan med delmål som vi skulle uppnå varje vecka. Det är även viktigt att skaffa sig 
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förkunskaper om ämnet som ska studeras och ta reda på vad som är studerat sedan tidigare 

innan själva arbetet påbörjas. Vidare är det viktigt att tänka på att den nya kunskapen inte får 

blockera sinnena så att det påverkar intervjusituationen på ett negativt sätt genom förutfattade 

uppfattningar (Svensson & Starrin 1996). Vi började med att studera vårt valda ämne för att 

sätta oss in i vad som fanns och vad som inte fanns sedan innan för att skapa oss en tydlig bild 

av området.  

 

3.2 Urval  
 

När kvalitativa intervjuer ska utföras så finns det inte några regler kring hur urvalet ska gå till. 

Däremot så finns det en del urvalsproblem och faktorer att ta hänsyn till. Som första steg 

gäller det att göra ett urval av organisationer och att få deras tillåtelse till att ha med dem i 

undersökningen (Ahrne & Svensson 2013). Vi har varit på två olika organisationer, 

organisation A och organisation B. Anledningen till att det blev just de två organisationerna 

var att vi hade kontakter på dessa organisationers HR-avdelningar. Genom våra 

kontaktpersoner på respektive organisation fick vi godkänt att göra vår undersökning hos 

dem. Vi valde olika organisationer för att få en bredare bild av vårt undersökningsområde så 

att det skulle bli ett mer generellt resultat. Nästa steg i urvalsprocessen var att välja ut vilka 

individer som skulle intervjuas och detta kan göras på olika sätt. Det bästa är om det går att få 

tillgång till listor över de anställda och utifrån listorna göra ett slumpmässigt urval. Detta för 

att försäkra sig om att urvalet inte manipuleras av chefer eller ledning (Ahrne & Svensson 

2013). Av vår kontaktperson inom organisation A fick vi tillgång till listor och vår 

kontaktperson skickade ut ett informationsbrev med information om oss och vårt syfte med 

undersökningen till målgruppen. Efter några dagar kontaktade vi slumpvis fyra personer 

genom lottning av namnen på personerna i vår målgrupp. Tyvärr kunde inte alla delta då de 

inte hade möjlighet under de veckorna som intervjuerna behövde utföras så vi fick delvis gå 

efter tillgänglighet för att få ihop vårt urval från organisation A. Det slutade med att vi 

intervjuade fyra personer på organisation A men från olika bolag inom koncernen. På 

organisation B så var det endast två personer som tillhörde vår målgrupp så det föll sig 

naturligt att intervjua dessa två. I slutändan bestod vårt urval av totalt sex personer.  

Det fanns flera anledningar till att vi valde att utföra sex intervjuer. Dels gjorde vi 

bedömningen att vi trodde att vi skulle kunna uppnå ett bra resultat utifrån sex intervjuer. I 

övervägandet kring hur många intervjuer som ska genomföras behöver man titta på hur många 

som krävs för att uppnå en mättnad. Det innebär att samma svarsmönster återkommer i ett 

antal intervjuer, först då är det ”rätta” antalet intervjuer uppnått (Ahrne & Svensson 2013). 

Ytterligare en anledning till valet av antalet intervjuer var för att det empiriska materialet 

skulle bli hanterbart. En nackdel med att göra kvalitativ analys kan var att det empiriska 

materialet blir allt för stort så att det inte är hanterbart, vilket kan resultera i för många 

variabler och faktorer som gör analysen svårtolkad (Denscombe 2012). En fördel med 

intervjuer är att det lätt går att växla mellan analys och utförandet av intervjuer utifrån det 

resultat som framkommer samt att det går att ändra inriktning kring de valda temana. En stor 

fördel med personliga intervjuer är att det går relativt snabbt och att det är lätta att genomföra 

samt att människor i allmänhet brukar vara samarbetsvilliga till att ställa upp på intervjuer 

(Ahrne & Svensson 2013).  

 

Ytterligare en anledning till valet av antal intervjuer som vi utförde var på grund av att det var 

svårt att få tag på respondenter som hade tid och möjlighet till att ställa upp när vi önskade det 

utifrån vår tidsram. Utöver det så upplevde vi ett trevligt och hjälpsamt bemötande hos båda 

organisationerna och de flesta som vi kontaktade var villiga att delta på en intervju. De som 
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inte ville delta avstod på grund av tidsbrist. Våra respondenter blev slutligen fyra kvinnor och 

två män i spridda åldrar mellan ca 30 och 60 år. Alla våra respondenter har en lång erfarenhet 

utav HR-arbete. De flesta har kring tio års erfarenhet och då till stor del inom den 

organisationen de arbetar på idag. 

3.3 Datainsamling 
 

Vid utformandet av vår intervjuguide utgick vi från vårt syfte och vår problemformulering. Vi 

valde att använda oss av en semistrukturerad intervjuguide vilket innebär att det finns ett 

färdigt formulär med ämnen och frågor som ska diskuteras men att den som intervjuas har 

möjlighet att utveckla sina idéer och tankar under intervjuns gång (Denscombe 2012). Vi 

inledde vår intervjuguide med en kort presentation kring syftet med intervjun och även lite 

praktisk information till respondenten kring etik och konfidentialitet. Det fanns även 

information om att vi önskade spela in intervjun om intervjupersonen samtyckte till detta. 

Frågorna på intervjuguiden var indelade i två delar, en inledning som bestod av frågor kring 

personen och dennes kompetenser och efter det följde frågor kring förändringsprocessens 

olika delar (bilaga 1).  

När en intervju utförs är det viktigt att tänka på att det krävs en del mänskliga kompetenser 

som att visa intresse för intervjupersonenens synpunkter och erfarenheter, samt att ställa 

vänliga frågor och då framförallt i inledningen av intervjun (Ahrne & Svensson 2013). Vi tog 

stor hänsyn till det vid utförandet av intervjuerna då vi ville skapa en så god situation som 

möjligt. Vi tänkte även på att inte ställa ledande frågor för att inte påverka respondentens svar. 

Eftersom alla intervjupersoner samtyckte till att vi spelade in intervjuerna så valde vi att göra 

detta. Vi valde att spela in intervjun med våra telefoner, en spelade in och en gjorde 

anteckningar utifall tekniken skulle lägga av. Varje intervju pågick i ungefär 45-50 minuter. 

Allt eftersom intervjuerna genomfördes påbörjade vi arbetet med att transkribera dem. Varje 

intervju blev mellan 8-12 sidor vilket vi bedömde som hanterbart vid analyserandet. 

Transkribering kan ske på olika sätt men det mest fördelaktiga är att själv skriva ut varje ord, 

ord för ord. Det är tidkrävande med samtidigt det som ger bäst resultat. Ytterligare en fördel 

är att intervjupersonen lär känna sitt material ännu bättre och kan redan under detta moment 

påbörja tolkningsarbetet (Ahrne & Svensson 2013). När vi var klara med transkriberingen av 

alla intervjuer så skrev vi ut materialet och påbörjade analyserandet av vårt empiriska 

material.   

3.3.1 Empiriskt material 
 

För att kunna få en förståelse för det empiriska materialet så gäller det att utgå från teori. 

Däremot är det inte säkert att empirin följer teorin utan det kan vara motsägelsefullt och inte 

alls följa det som studerats innan undersökningen utfördes. Det är därför viktigt att vara öppen 

för att det kan bli aktuellt att utveckla de teoretiska utgångspunkterna som studerats. Det kan 

även bli aktuellt att ändra syfte samt frågeställningar utifrån det empiriska materialets resultat. 

När det under hela arbetets gång sker en växling mellan teori och empiri så kallas det för 

abduktion. (Ahrne & Svensson 2013). Vår bedömning är att vi använde oss av abduktion då vi 

hela tiden utförde en växling mellan den instuderade teorin och vår empiri för att komma fram 

till ett resultat.  

3.3.2 Tillförlitlighet, trovärdighet, pålitlighet och generaliserbarhet  
 

Tillförlitligheten i ett forskningsprojekt mäts utifrån om det bedöms att det skulle bli samma 

resultat om undersökningen skulle utföras igen. De forskningsinstrument som används för att 
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utföra undersökningen ska kunna ge samma resultat vid ett annat tillfälle om det utförs på 

samma enhet (Denscombe 2012). Då vårt resultat visar på en stor spridning, även inom de två 

olika organisationerna, i hur respondenterna har svarat tycker vi det är svårt att göra en 

bedömning kring tillförlitligheten. Om vi skulle göra samma undersökning igen med andra 

respondenter inom organisationerna finns det en möjlighet att det kommer fram fler roller och 

fler faktorer som påverkar deras delaktighet samt att tyngdpunkten skulle kunna förändras. 

Detta innebär att det finns en risk att vårt resultat inte är tillförlitligt.  

Trovärdigheten handlar om i vilken utsträckning lämpliga metoder och teorier har använts 

(Denscombe 2012). Vi återkommer till vår undersöknings trovärdighet i diskussionskapitlet 

under metodens betydelse för resultatet. 

Pålitligheten granskas genom hela forskningsprocessen. Det ska vara möjligt att granska hela 

processen för att kunna avgöra det. Det ska finnas en tydlig redogörelse av metod, analys och 

beslutsfattande för det ska kunna gå att se om vi har fått data om det som vi ansåg att få data 

om. Om vi har undersökt det som vi ville undersöka. Hela forskningsprocessen ska vara 

transparent så att andra forskare kan bedöma procedurer och resultat, de ska kunna upprepa 

undersökningen på egen hand (Denscombe 2012). Vår bedömning är att hela vår process är 

transparent och tydligt redogjord så vi bedömer att pålitligheten är hög. Det går genom de 

valda citaten från våra respondenter tydligt se att det kommer från sex olika respondenter och 

att de är verkliga utifrån talspråket i dem. Det går att följa hela vår process från början till slut 

och vilket gör det möjligt för någon annan att utföra samma undersökning igen. 

Generaliserbarhet mäts genom om det resultat som framkommit går att tillämpa på andra 

enheter än på just den enhet där undersökningen har utförts (Denscombe 2012). Eftersom vi 

inte har några liknande studier att jämföra vår studie med och att vår undersökning är relativt 

liten kan vi inte generalisera vårt resultat till andra organisationer eller branscher. 

3.4 Analysmetod  
 

Innan det går att analysera det inspelade materialet så behöver det omvandlas till text och det 

görs genom en transkribering där varje sagt ord blir text. Vi gjorde detta, intervju för intervju, 

efter de riktlinjer som vi bestämt tillsammans i förväg. Vilken stil utskriften ska ha får 

bestämmas gemensamt av dem som ska transkribera texten och baseras på vad texten ska 

användas till. Det blir nämligen svårt att analysera texten om inte de som transkriberar 

använder sig av samma tillvägagångssätt. För att kunna börja arbeta med materialet så gäller 

det att tillämpa en analysmetod. Den analysmetod som vi valde att använda oss av var 

meningskategorisering vilket innebär att intervjun kodas i kategorier (Kvale 1997). Efter att 

alla intervjuer var färdigtranskriberade så påbörjade vi arbetet med att analysera materialet. 

Till att börja med sammanställdes alla intervjuer i ett samlat dokument utifrån våra valda 

kategorier. Dessa kategorier växte fram utifrån det empiriska materialet. De relevanta svaren 

från varje intervju klistrades sedan in under respektive kategori. På så sätt strukturerades 

materialet upp och vi fick en överblick över det. Detta blir en kartläggning av materialet där 

det material som är överflödigt utifrån undersökningens syfte sorteras bort (Kvale 1997). När 

materialet är organiserat och strukturerat blir nästa uppgift att läsa och fördjupa sig i 

materialet. Oftast behöver materialet läsas om och om igen samt att även ”läsa mellan 

raderna” (Denscombe 2012). Genom att arbeta med kategorierna, läsa och analysera dem 

fram och tillbaka, kom vi slutligen fram till ett resultat som presenteras under resultat och 

analys delen där dessa två varvas.          
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3.5 Etik  
 

Vid en intervjusituation finns det vissa etiska riktlinjer att förhålla sig till. Den övergripande 

etiska frågan handlar om vilka konsekvenser det kan få för de berörda respondenterna så att 

de inte tar skada privat eller på arbetsplatsen. Till att börja med ska respondenterna få 

information om undersökningens syfte, vad de innebär för dem, att de deltar frivilligt och att 

de när som helst kan välja att dra sig ur. Det benämns som informerat samtycke (Kvale 1997). 

Vi tillämpade informerat samtycke då vi innan varje intervju informerade respondenten om 

syftet med undersökningen och om själva intervjusituationen. Vi informerade även om att vi 

kommer att vara noga med att bevara konfidentialiteten. Inom forskning innebär det att privat 

data som kan identifierar respondenten inte kommer att redovisas. Vill forskaren använda 

något material som eventuellt skulle kunna härledas till intervjupersonen så ska det först 

stämmas av med berörd person så att det är okej att det används. Detta är mycket viktigt att ta 

hänsyn till vid personliga intervjuer (Kvale 1997). När vi använder av oss citat från 

intervjupersonerna så är det säkerställt med berörd person genom dennes godkännande av 

publicering.   

3.6 Metoddiskussion  
 

Vid val av metod tog vi hänsyn till syftet med vår undersökning och vi var medvetna om att 

de metodval som vi gjorde kan ha påverka vårt resultat på olika sätt. Vi hade även i åtanke att 

det kan ha påverkat vårt resultat att vi hade kontaktpersoner på organisationerna men vi tror 

inte att det har påverkat vårt resultat. Vi valde att utföra personliga intervjuer eftersom det var 

respondenternas åsikter, känslor, uppfattningar och erfarenheter vi ville få fram, vilket inte går 

att få fram genom enkäter med färdiga svarsalternativ. Vi använde oss av en semistrukturerad 

intervjuguide eftersom den ger utrymme för bland annat följdfrågor och ordningsbyte av 

frågorna. Vi utförde sex intervjuer och resultatet visade på en stor spridning i svaren hur 

respondenterna ser på sin roll. Efter att ha sammanställt vårt resultat övervägde vi om vi 

skulle utföra ytterligare intervjuer för att uppnå en mättnad i svaren. Då vi inte vet hur många 

fler intervjuer som skulle behövts för att uppnå mättnad, samt att vi hade tidsbrist, så valde vi 

dock att avstå från ytterligare intervjuer.  

 

När vi utförde våra intervjuer valde vi att sitta med båda två under alla intervjuerna. Vi såg 

det som en fördel då vi båda två kunde uppfatta känslor och uttryck samt ha möjlighet att flika 

in med frågor. Det som kan bli en nackdel när det är två som intervjuar en person är att 

respondenten kan känna sig i underläge eftersom denne är ensam men vi stämde av med 

respondenten innan intervjun började så vi såg det inte som ett hinder. Då personliga 

intervjuer handlar om människor och en social kontext är det nästan omöjligt att utföra exakt 

samma undersökning igen och då få samma resultat.  
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4. Resultat och analys  

I kapitel fyra presenteras vårt resultat varvat med en analys med utgångspunkt och 
koppling till de teorier och tidigare forskning som presenterades i kapitel två. Ur 

resultatet framträder två olika typer av roller som HR tar vid planerade 

organisationsförändringar. Dessa kopplar vi i analysen till två övergripande roller 

som HR kan utgå ifrån i sitt agerande. Resultatet visar även på olika faktorer som 

påverkar HR´s delaktighet. Vi avslutar med en övergripande diskussion samt 

slutsats. 

4.1 Supportrollen 
 

Alla våra respondenter trycker på att HR är en supportfunktion vilket innebär att deras uppgift 

i förändringsprocesser i första hand är att stötta de chefer de arbetar mot i chefernas egna 

förändringsinitiativ. Detta innebär att HR inte tar över ansvaret för förändringen utan att 

ansvaret ligger hos cheferna, med vissa undantag som vi kommer in på senare. Även om alla 

våra respondenter är överens om att det är cheferna som har ansvaret och den beslutsfattande 

rätten när det gäller förändringsprocesser har de lite olika syn på vad detta innebär för deras 

egen roll. Deras stöd till cheferna går från att inte vara delaktig i förändringsprocesser annat 

än när chefen ber om hjälp till att anstränga sig för att skapa nära relationer till cheferna för att 

få möjlighet att coacha dem genom hela processen.    

 

Vårt resultat visar på att alla våra respondenter är införstådda med att deras viktigaste 

formella uppdrag är att bidra till affärsmålen enligt koncepetet HR transformation. Det tyder 

också på att de tar på sig Ulrichs (1997) “change agent” roll som innebär att HR inte själv ska 

genomföra förändringar utan snarare på olika sätt stödja förändringsprocesser genom andra 

aktörer.  

 

4.1.1 Kunskap om människors känslor och beteenden  

 
Alla respondenter uppger att en viktig uppgift de har vid en förändringsprocess är att bidra 

med sin kunskap om människors känslor och beteenden. De flesta respondenterna arbetar med 

coaching av cheferna för att få dem att reflektera över alla de olika aspekter som en 

förändringsprocess innebär så att de kan göra medvetna val genom hela processen. 

Coachingen kan ske på olika sätt beroende på hur mycket kunskap chefen själv har när det 

gäller förändringsprocesser. Avgörande är även respondentens personliga stil samt hur 

relationen ser ut mellan respondenten och chefen. Några respondenter tycker det är viktigt att 

i så stor utsträckning som möjligt coacha på ett sätt som får chefen att själv komma till insikt i 

sin roll medan andra är mer styrande och kommer med fler direkta råd eller uppmaningar. 

 

“Då finns det ju en juridiskt ordningsgång med organisationsförändringar, hur de ska gå till. 

Sen finns det ju en human också, är det någonting mer vi behöver göra utöver, är det någon 

som kommer i kläm, är det någon vi behöver tänka på lite extra, i vilken ordning ska man 

informera, hur ska det gå till. Sådana grejer brukar vi hjälpa till och supporta med” 
(respondent 1). 
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Några av respondenterna nämner även att cheferna ibland är rädda för att dela med sig av 

planen kring hur de har tänkt att gå till väga med förändringen. De finns inte en tillräcklig 

öppenhet kring vad som ska ske utan de väntar tills allting färdigplanerat och i 

implementeringsfasen innan de berättar om förändringsprocessen för alla andra som kommer 

att bli involverade. Respondenterna arbetar därför med att få chefer att inse vikten av att 

involvera sina medarbetare i ett tidigt stadium.   

 

“Sen en sak till som är mycket viktig som jag jobbar ganska mycket med är det att, nästan 

alltid så initieras en organisationsförändring av en enskild person. Att få den här personen 

att inse att om andra människor bidrar in i den ambitionen så kommer den att stärkas, att 

man helt enkelt ber chefen vara öppen, att bjuda in människor till en dialog. Att folk ska 

kunna ha synpunkter på den här ambitionen och att den här chefen tar det till sig annars blir 

det en väldigt ensidig ambition som dyker upp” (respondent 5). 

 

Flera av respondenterna tar också upp att de coachar chefer i att förstå att förändring tar tid för 

alla inblandade, speciellt när de inte har blivit involverade från början. 

 

“Jag tror att om man tänker sig förändringskurvan, jag tror att många saknar…jag tror inte 

det bara har med chefer att göra utan med människor generellt att man tänker att alla andra 

är där jag är i förändringskurvan. Så om jag har gått och planerat och grubblat över en 

förändring som jag ska göra och landat i att såhär, det här blir jättebra så kanske man 

förhandlar det med facket, man kanske jobbar med det i sin ledningsgrupp och sen ska man 

bara informera medarbetarna. Och så räknar man inte med att de ska ju igenom den här 

förändringskurvan och få med dem på tåget och kanske sätta sig in i deras sits att ok, det här 

är första gången jag hör talas om att jag ska, vad vet jag, byta arbetsuppgifter eller byta chef 

eller byta kollegor eller byta arbetsplats fysiskt. Så att man har respekt för att förändring tar 

tid för alla” (respondent 3). 

4.1.2 Kunskap om förändringsprocessers komplexitet 
 

En av respondenterna tar upp att det inom verksamheten finns en väldigt aktivitetsdriven syn 

på hur en förändring ska genomföras. Respondenten menar att det finns en kultur av att se 

förändringsprocesser som en rad aktiviteter som planeras och sen genomförs i en viss ordning 

och när det är klart så ser man det som att målet är nått. Det saknas en diskussion och analys 

av vad som händer på vägen och vad förändringen får för effekter. Detta leder även till att 

chefer ibland är helt övertygade om att de har nått målet även när det för andra är uppenbart 

att man inte alls har uppnått det som var syftet med förändringen. Därför arbetar respondenten 

aktivt med de chefer hen supportar för att få dem att reflektera och få insikter om 

förändringars komplexitet. 
 

Inom organisation A uppger de flesta respondenter att det nästan aldrig görs någon 

utvärdering av förändringsprocesser. Anledningen till att det så sällan görs tror de är att 

målbilden ofta är otydlig från början. Det kan handla om att målet är att verksamheten ska bli 

mer effektiv men det är oklart vad som menas med det och hur man ska kunna mäta det. 

Dessutom är både chefer och HR ofta inne i nästa projekt så fort alla praktiska detaljer kring 

förändringen är avklarade vilket gör att allt fokus läggs på det nya istället. Däremot tycker de 

flesta respondenterna att det finns möjligheter att avvika från den uppsatta strategin under 

förändringens gång om det är någonting som HR tycker känns fel eller vill tillägga. Med 

något undantag säger de att det finns en öppenhet inom organisationen för deras synpunkter 

och att de känner att cheferna tar till sig deras feedback och ibland gör ändringar utifrån det.    
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Respondenterna inom organisation B säger att det brukar göras utvärderingar av 

förändringsprojekt och beroende på vad det är för typ av förändring kan det hända att man 

testar en förändring i en del av organisationen och avvaktar utvärderingen innan man rullar ut 

det i hela organisationen. Utvärderingen görs ofta i form av enkätundersökningar där både 

medarbetare, chefer och stabsfunktioner, däribland HR, svarar.  

 

Bara en av våra respondenter nämner specifikt att en mycket viktig roll hen har är att coacha 

cheferna i att utvärdera förändringsprocessen i cykler längs hela vägen och att inse vikten av 

att göra detta.  

 

“Annars kan man ju aldrig veta vad som är nästa aktivitet om man inte vet vad den aktiviteten 

tidigare har lett till” (respondent 5).  

 

Det våra respondenter berättar här tyder på att det bland chefer finns en tendens att se en 

förändring utifrån det rationella perspektivet som beskrivet av Alvesson & Svenningsson 

(2014). De tänker sig att de på förhand kan planera förändringsprocessens alla steg och att om 

de bara följer de stegen kommer de automatiskt fram till slutmålet. Detta gör att de inte heller 

ser när målet i realiteten inte är nått utan att förändringen har fått helt andra konsekvenser än 

de avsedda. Detta stämmer väl överens med resultaten från Alvessons (2014) forskning som 

visar på att chefer och andra aktörer har en tendens att se förändringsprojekt som lyckade 

även när de i själva verket har misslyckats. Alvesson menar att för att undvika detta måste de 

som driver projektet kunna ifrågasätta sig själva, reflektera och öppna upp för dialog med 

inblandade aktörer. I vårt resultat ser vi exempel på att HR bidrar med detta perspektiv, att de 

genom coaching och råd till chefer får dem att se förändringar från ett processuellt perspektiv 

istället för det rationella perspektivet vilket också innebär att de ser de mänskliga aspekterna 

och hur medarbetarna reagerar och agerar i processen.  

 

4.1.3 Skapa tydlighet  
 

Några respondenter nämner specifikt att en viktig uppgift de har vid förändringsprocesser är 

att få cheferna att konkretisera förändringen. Det kan handla om att konkretisera vad det är de 

egentligen vill uppnå med förändringen, vad det är som behöver förändras och på vilket sätt 

detta ska göras. Detta gör respondenterna genom verktyg som kommunikationsplaner samt 

genom samtal med cheferna där de ställer frågor kring hur cheferna tänker om förändringen.  

 

Detta knyter an till Härenstams & Bejerots (2010) slutsats om vikten av tydlighet vid 

förändringsarbete. Våra respondenter bidrar här till att skapa mer tydlighet, både för chefer 

och för medarbetare. Detta är viktigt för att skapa den tillit som krävs i förändringsarbetet.  

 

4.1.4 Känslomässigt stöd till chefer 
 

Flera respondenter tar upp att vissa chefer vill ha HR att “hålla i handen” genom hela 
förändringsprocessen, de tycker det är svårt och jobbigt och behöver ett stöd som finns där 

genom hela processen. En respondent tar särskilt upp att eftersom förändringar ofta väcker 

starka reaktioner hos medarbetarna behöver cheferna känslomässigt stöd för att kunna hantera 

detta. Respondenten upplever att det finns ett stort behov bland chefer att prata av sig och att 

bolla med någon annan och även att få visa sin egen sårbarhet vilket chefen inte kan göra mot 

medarbetarna.  
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“För man kan ju känna sig superensam och helt hopplös mitt i en konflikt eller förändring 

eller sådär så det känner jag att det behovet är ju stort av att prata så det tycker jag vi kan 

fylla en funktion i” (respondent 2). 

 

Vi ser här att stöd för det Härenstam & Bejerot (2010) tar upp om att det finns ett 

grundläggande mänskligt behov av relationer mellan människor, även i arbetslivet. Även 

Keegan et al.´s (2012) studie som visar på att chefer hanterar sitt personalansvar bättre ifall de 

har en nära relation till HR-medarbetare skulle kunna ses i detta perspektiv. Det 

känslomässiga stödet kan göra att cheferna kan hantera sin osäkerhet på ett sätt som inte får 

negativa konsekvenser för förändringsprocessen och att de kan uppträda mer balanserat inför 

sina medarbetare. Vårt resultat tyder på att cheferna värderar HR´s stöd och att detta stöd går 

utöver ett utbyte av tjänster och har ett värde i sig självt vilket stämmer överens med Boglind 

et al.´s (2013) studie.  

 

4.1.5 Förbindelselänk mellan olika delar av verksamheten 
 

Flera respondenter tar också upp att de har en god kunskap om vart man kan vända sig i olika 

frågor så att de kan lotsa cheferna vidare om de får frågor som kräver en specialistkompetens 

på något område som de själva inte har. En respondent nämner även att eftersom HR ofta 

sitter i flera olika ledningsgrupper har de en överblick av olika delar av verksamheten vilket 

gör att de kan komma med tips och råd till chefer att prata med chefer inom andra delar av 

verksamheten som står inför liknande utmaningar. 

 

Detta tycker vi tyder på att HR kan fungera som en förbindelselänk som kan stimulera lärande 

mellan olika delar av verksamheten som kanske inte i det dagliga arbetet kommer i kontakt 

med varandra.  

 

4.2 Den självständiga rollen  
 

Initiativet till förändring kommer alltså oftast från cheferna men i vissa fall kan det komma 

från HR. Några av respondenterna beskriver att de arbetar väldigt aktivt med framförallt 

jämställdhets- och mångfaldsfrågor där de driver olika förändringsprocesser för att förändra 

kulturen inom organisationen. Det gäller inte bara medarbetarna utan det handlar också om att 

få chefer att bli mer medvetna i jämställdhetsfrågan- och mångfaldsfrågor. En av våra 

respondenter från organisation B tar upp att hen arbetar särskilt aktivt med att förändra gamla 

fördomar och attityder om skillnader mellan män och kvinnor som lever kvar hos vissa chefer 

inom organisationen och som skapar ojämlika villkor.  

 

“Och sen är det i våran roll att vi ska utmana dem och tycka till…..Så man får utmana dem 

hela tiden i sina sätt att arbeta. Så även om de tycker att det inte funkar så är det våran roll 

att pusha det vidare litegrann” (respondent 6).   

 
Några respondenter tar även upp att de ibland initierar förändringsprocesser som på grund av 

samarbetssvårigheter i team eller chefer som inte fungerar i sin roll. 

 

“Och kommer det som ett konkret uppdrag från säg chefen att grupp A och B funkar inte, det 

är konstaterat, vi behöver HR´s hjälp,  då är det ju en annan sak, då är det ju bara att jobba 

direkt med den chefen eller med de berörda för då är det ju mer deras…De har ju själva 
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identifierat problemet men ibland är det så vagt och människor är inte alltid…de har inte 

alltid överblick över en situation där de själva är ganska djupt insyltade och sådär så då blir 

man lite av en whistleblower faktiskt att man samlar ihop allting och ser att här står ju 

någonting inte rätt till och så får man initiera någonting lite beroende på vad det är och på 

vilken nivå så kanske det är olika personer man startar hos” (respondent 2). 

 

Signalerna om att någonting behöver förändras kan komma från olika håll, det kan 

exempelvis vara från dåliga resultat i en medarbetarundersökning, synpunkter som kommer 

fram vid avgångsintervjuer, statistik kring ökade antal rehab-ärenden eller hög 

personalomsättning.  

 

“Ibland kan man ju hamna i den situationen lite som HR att man ser att det är pengarna eller 

businessen som styr allting och människorna glömde man bort lite längs vägen och det kan 

jag tycka är lite vår roll att litegrann bevaka det perspektivet att, ja, det är klart att vi ska 

vara lönsamma annars har vi inget jobb någon av oss imorgon men vi får inte glömma att det 

är människor vi jobbar med också och det perspektivet, om någon ska stå för det i 

organisationen så tycker jag att det är HR. Och därför är det också väldigt skönt att känna att 

det finns en mottaglighet för den typen av feedback” (respondent 2). 

Andra anledningar för respondenterna att initiera förändring är att se till att verksamheten 

följer lagar som exempelvis arbetsmiljölagen och diskrimineringslagen vilket ibland innebär 

att de måste driva igenom förändringar även när de stöter på motstånd från chefer. Det gäller 

då för HR att påverka cheferna och få dem att ställa sig bakom de förändringar som HR driver 

och att delta aktivt i arbetet eftersom det i slutändan är cheferna inom verksamheten som har 

mandatet att göra förändringarna. Respondenterna uppger att de i vissa fall själva driver 

förändringsprocessen vidare efter att de har intierat den men för det mesta lämnar de över 

ansvaret att driva processen till cheferna inom organisationen. Det kan vara lite olika 

beroende på vad problemet är och ifall cheferna är en del av problemet eller inte.  

 

Vårt resultat visar på att våra respondenter ibland går utanför sin roll som supportfunktion och 

istället tar den roll som vi benämner den självständiga rollen. Detta kan förklaras med att HR 

har ett funktionellt personalansvar (Hällsten & Tengblad 2002). Det funktionella 

personalansvaret innebär att de har ett övergripande ansvar för anställdas arbetssituation inom 

organisationen och vårt resultat visar på att de tar detta ansvar när de upplever att det är 

nödvändigt. Det funktionella personalansvaret tar alltså överhanden över supportrollen när de 

ser att någonting inte står rätt till inom organisationen. Om det kommer fram signaler om att 

medarbetarna inte mår bra eller är missnöjda så kan det utgöra skäl för HR att frångå sin 

vanliga roll som supportfunktion till cheferna och istället agera utifrån medarbetarnas 

perspektiv. Detta skulle kunna ses som att de fungerar som “moralens väktare” inom 

organisationen. Alfes et al. (2010) konkluderar i sin studie att HR tar chefernas perspektiv och 

ifrågasätter HR´s förmåga att se saken från ett mer objektivt perspektiv. I vår studie ser vi 

dock här att HR ibland tar medarbetarnas perspektiv vilket tyder på att de har förmågan att 

växla mellan olika perspektiv när situationen kräver det.  

 

Ett annat sätt att tolka detta att HR ibland agerar utifrån den självständiga rollen är att de då 

fungerar som “employee champion” i Ulrichs (1997) modell. Rollen som “employee 

champion” handlar om att se till att medarbetarnas kompetens i så stor utsträckning som 

möjligt kommer verksamheten till nytta. Om medarbetarna inte mår bra eller är missnöjda 

finns det som Karasek och Theorell (1990) pekar på en risk att de inte presterar lika bra vilket 

får konsekvenser för effektiviteten och därigenom riskerar att påverka affärsmålen negativt. 

Detta innebär att det inte bara för medarbetarnas egen skull utan även för verksamhetens skull 
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är viktigt att medarbetarna mår bra. Tolkat utifrån det här synsättet blir HR´s agerande på 

signaler från medarbetare inte bara en fråga om moral och omsorg om de anställda utan även 

ett sätt att bidra till affärsmålen.  

 

4.3 Faktorer som påverkar HR´s delaktighet 

 
På frågan om vilka hinder respondenterna möter för att kunna bidra på det sätt de skulle vilja 

göra i förändringsprocesser får vi också varierande svar. Förutom hur den enskilda HR-

medarbetaren tolkar sin roll och vilket intresse vederbörande har för förändringsprocesser är 

det även en rad andra faktorer i kontexten som påverkar hur delaktiga de är i 

förändringsprocesser.  

 

4.3.1 Avståndet till kärnverksamheten 

 
De flesta respondenter uppger att de ofta är för långt ifrån kärnverksamheten för att fullt ut 

förstå förändringarna.  

 

“Men för att följa processen och kunna göra varje steg med kvalitet och verkligen förstå, vad 

får det här för konsekvenser, vad kan vi förvänta oss för reaktioner, hur kan vi begränsa 

riskerna och sådana saker då hade man ju behövt vara med som en konstant partner 

verkligen i en sådan dialog. Och då känner jag att tiden inte räcker till så det är väl det 

absolut största hindret skulle jag säga” (respondent 2). 

 

En respondent tar också upp att det både bland chefer och HR är för lite fokus på att förstå 

varför människor beter sig som de gör. Istället för att sätta sig in i andra människors 

perspektiv, försöka förstå deras agerande och ha det som utgångspunkt i förändringsprocesser 

så sätter man upp regler för hur de ska bete sig och förväntar sig att de förändrar sitt beteende 

i enlighet med reglerna.  

 

“Vi har någon sorts genomförande agenda och så gör vi det men då vet vi inte varför eller om 

det går bra det vi gör ens. Vi mäter inte och vi har inte riktigt ögon och öron och sinnen 

öppna för vad det får för konsekvenser där ute där vi supportar” (respondent 5).  

 

Detta står lite i motsättning till det vi har beskrivit tidigare om att ett viktigt bidrag från HR 

just är att se det mänskliga perspektivet och komplexiteten i förändringar. Respondenten som 

beskrivs ovan anser att det även från HR´s sida är för lite fokus på de här frågorna. Här ser vi 

likheter med Reillys studie (Keegan & Francis 2010) som beskriver att HR-medarbetare 

genom decentraliseringen av personalansvar har förlorat kontakten med individuella 

medarbetare. Vår respondent uttrycker samma oro kring att HR utgår för mycket från sitt eget 

perspektiv och inte sätter sig in i kärnverksamhetens behov och situationen för medarbetarna 

där. Även Guest & King (2004) visar i sin studie på att HR ofta är för upptagna med sina egna 

procedurer vilket leder till att det blir mindre fokus på att stötta kärnverksamheten. Avståndet 

till kärnverksamheten verkar här vara en viktig faktor men resultatet tyder på att det även 

handlar om brist på tid.   

 

 
 



22 
 

4.3.2 Tidsbrist 
 

Hälften av respondenterna tar upp att brist på tid är det största hindret för dem att bidra på det 

sätt de skulle vilja i de förändringsprocesser som inte styrs av högsta ledningen. Vid mindre 

organisationsförändringar som initieras på lägre nivå ges inga extra resurser att delta i 

förändringsarbetet utan det ska göras utöver allt annat arbete de har på sin agenda utan att 

några andra arbetsuppgifter får prioriteras ner under en period. De känner ofta att de borde ha 

varit med mer i olika forum för att kunna vara mer delaktiga under hela processen men tiden 

räcker inte till.  

 

Den brist på tid som respondenterna upplever kan kopplas till HR transformation och det 

fokus detta innebär på att effektivisera HR-funktionen med avsikt att dra ner på kostnader. 

Detta visar på att en överensstämmelse med de resultat som Boglind et al. (2013) pekar på i 

sin studie och som visar på att kostnadsfokus i praktiken ofta går före värdeskapande. En 

förutsättning för att kunna vara värdeskapande är att få möjlighet att vara med i tillräcklig 

utsträckning under processen.  

 

4.3.3 Relationen till cheferna 
 

De flesta av våra respondenter tar upp att relationen de har till cheferna är central för hur 

delaktiga de har möjlighet att vara i förändringsprocesser. Det gäller att vinna chefernas 

förtroende och tillit innan cheferna släpper in dem och låter dem bli delaktiga i förändringen. 

Detta är någonting som tar tid att bygga upp och därför är de tillbaka på ruta ett igen när de 

byter område eller när samansättningen i ledningsgrupper förändras.  

 

“Det är faktiskt en väldigt intressant sak att vissa chefer söker mycket mer den dialogen med 

HR och det kan ju vara antingen att vi har fått en relation som kollegor och då blir det mycket 

mer naturligt så de tog ju mycket mer tid medans om det kommer in en ny chef så kanske det 

tar ett tag innan den ens kom till mig” (respondent 4). 

 

Detta visar tydligt på hur viktig relationen är och stämmer överens med Boglind et al. (2013) 

studie om att det krävs tillit och en personlig relation för att cheferna ska ska ta hjälp av HR.  

 

4.3.4 Typ av förändring 

 
Flera respondenter uppger att när det gäller kulturförändringar eller förändringar som görs på 

grund av problem i interaktionen mellan medarbetare så är de ofta delaktiga väldigt tidigt i 

processen och hälften av respondenterna säger att de ibland själva initierar förändringen. 

 

4.4 Diskussion 
 

Den proaktiva och reaktiva rollen som beskrivits av Evans (1999) ser vi som övergripande 

roller för HR eftersom det handlar om vilket perspektiv HR tar i sitt arbete. Utifrån dessa 

övergripande roller kan de sedan ta antingen supportrollen eller den självständiga rollen.  

HR har utifrån sin roll och sin position i organisationen möjligheten att se saken från ett annat 

perspektiv än chefer. Som Keegan at al. (2012) visar på är pressen på chefer att leverera 

finansiella resultat ofta hög vilket gör att medarbetarperspektivet riskerar att hamna i 

skymundan. Då HR-funktionens prestationer inte kan mätas i samma ekonomiska termer som 
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kärnverksamheten har HR som vi ser det också bättre förutsättningar att se till andra aspekter 

än kortsiktiga ekonomiska värden. Vi ser också i vårt resultat att våra respondenter ser det 

som sin uppgift att föra fram de “mjuka” värdena och påminna cheferna om vikten av att inte 

tappa människorna ur sikte. Detta tyder på att de handlar utifrån Evans (1999) proaktiva roll 

som handlar om att föra fram den underrepresenterade sidan. Evans reaktiva roll ser vi 

däremot inga tydliga tecken på i vårt material. Detta betyder inte att HR inte tar denna roll 

utan bara att vi inte kan uttala oss om det utifrån det material vi har.  

 

I supportrollen kan HR när de bidrar till att skapa tydlighet, kunskaper om människor samt 

förändringsprocessers komplexitet utgå antingen från Evans (1999) proaktiva eller reaktiva 

roll. Vi ser i vårt resultat exempel på att de gör detta utifrån den proaktiva rollen. Detta gör de 

genom att coacha cheferna att inse att medarbetarna också måste få bli delaktiga i processen 

och att få dem att reflektera över sitt eget agerande och öppna upp för dialog. Bidraget blir här 

att föra fram de “mjuka” värden som är underrepresenterade utifrån chefernas perspektiv. Om 

HR´s utgångspunkt istället är att deras kunskaper om människor ska användas för att hitta 

effektiva sätt att övertala medarbetarna att  foga sig i chefens ambitioner innebär det att de 

agerar utifrån den reaktiva rollen. Utifrån vårt resultat kan vi dock inte uttala oss om ifall detta 

är en roll de agerar utifrån.  

 

I den självständiga rollen agerar HR per definition utifrån Evans (1999) proaktiva roll 

eftersom de agerar på någonting som cheferna inte själva vill eller kan agera på. Genom att 

agera på signaler att medarbetare inte mår bra, inte får lika möjligheter eller att någonting i 

interaktionen mellan människor i organisationen inte fungerar för de fram ett perspektiv som 

cheferna inom organisationen antingen har missat, inte vill se eller inte har fokus på eftersom 

det är så många andra krav de måste ta hänsyn till.  

 

4.4.1 Värdeskapande och faktorer som påverkar HR´s delaktighet 

 
Som beskrivits ovan ser vi tecken på att när chefer är för upptagna med finansiella resultat 

och andra krav som gör att de förlorar fokus på det mänskliga perspektivet kan HR hjälpa 

dem att se detta perspektiv. Som Boglind et al. (2013) visar på har HR transformation inte lett 

till att HR bidrar till affärsmålen i högre grad än tidigare vilket de menar beror på en bristande 

förmåga att hantera motsättningar vilket gör att vissa aspekter får för stort utrymme. Därför 

menar vi att HR-funktionen kan fylla en viktig uppgift i att föra fram olika perspektiv och när 

HR agerar utifrån det proaktiva förhållningssätt som Evans (1999) för fram så ser vi att 

möjligheterna är mycket större att bidra till det värdeskapande som Ulrich förespråkar. Detta 

eftersom Evans enligt oss så övertygande visar på att vägen till framgång är att kunna låta 

motsättningar samexistera och inte lägga för stor vikt vid ett visst perspektiv på bekostnad av 

ett annat. Att agera som väktare för den underrepresenterade sidan är dock en komplex 

uppgift. En förutsättning för att HR ska kunna ta den rollen i förändringsprocesser är att det 

finns tid att vara med i olika forum och att bygga en nära relation med cheferna. Det stora 

avståndet till kärnverksamheten  och enskilda medarbetare är också ett hinder som gör det 

svårt för HR att tidigt fånga upp signaler. Därför blir det desto viktigare att HR får möjlighet 

att fånga upp signaler på andra sätt som exempelvis genom medarbetarundersökningar och 

statistik.  En annan förutsättning är att de har mandatet inom organisationen att agera utifrån 

ett proaktivt förhållningssätt. Om de inte har detta mandat är risken som vi ser det större att de 

hamnar i det reaktiva förhållningssätt som beskrivs av Evans (1999) och som innebär att de 

utan ifrågasättande följer chefernas direktiv.  

 



24 
 

4.5 Slutsats av resultat och analys 
 

Vårt resultat visar på att HR ser det som sin främsta uppgift att stötta cheferna i chefernas 

egna förändringsintiativ och att de gör detta på flera olika sätt. I den roll vi har benämnt 

supportrollen framträdde fem olika uppgifter för HR i vårt resultat. HR bidrar med processuell 

kunskap om förändringar och den komplexitet en förändringsprocess innebär där de även 

coachar chefer i ett reflekterande förhållningssätt. De bidrar även med kunskap om 

människors beteenden och känslor vilket hänger samman med den processuella synen på 

förändringsprocesser. Ett tredje bidrag handlar om att de hjälper till att skapa tydlighet kring 

förändringsprocessen vilket underlättar kommunikationen och skapar bättre förutsättningar 

för tillit mellan inblandade aktörer. Vidare stöttar de cheferna känslomässigt vid svåra 

förändringsprocesser. Till sist fungerar de som en förbindelselänk mellan olika delar av 

verksamheten vilket kan stimulera lärande mellan avdelningar som i det dagliga arbetet inte 

kommer i kontakt med varandra.  

 

I vårt resultat framkommer också att våra respondenter ibland frångår sin supportroll och 

istället tar den roll vi benämner den självständiga rollen. Detta gör de när de får signaler om 

medarbetare mår dåligt, att det finns strukturer och attityder som skapar ojämlikhet eller att 

det är problem i interaktionen mellan medarbetare eller medarbetare och chefer. Ett ytterligar 

skäl för HR att ta den självständiga rollen är att se till att verksamheten följer olika lagar. 

Både i supportrollen och i den självständiga rollen ser vi tecken på att HR utgår från Evans 

(1999) proaktiva roll och som handlar om att bevaka och föra fram det underrepresenterade 

perspektivet vilket vi ser i vår studie ofta är de “mjuka” värdena. Detta ser vi som en mycket 

viktig roll för HR då studier visar att chefer har höga krav på att sig att leverera finansiella 

resultat (Keegan et al. 2012) samt en mycket hög arbetsbelastning med motstridiga krav som 

gör att medarbetarnas perspektiv riskerar att hamna i skymundan (Tengblad 2012). Som 

Evans (1999) pekar på är det viktigt för organisationers långsiktiga framgång att inte lägga för 

stor vikt vid ett perspektiv på bekostnad av ett annat. Medarbetarperspektivet ser vi därför 

som viktigt inte endast för medarbetarnas egen skull utan även för organisationers affärsmål. 

Det finns dock flera faktorer som påverkar och begränsar HR´s möjlighet att delta i 

förändringsprocesser i den utsträckning de skulle vilja. De faktorer vi har sett i vår studie är 

brist på tid, stort avstånd till kärnverksamheten och medarbetarna, vilken relation de har till 

cheferna samt vilken typ av förändring det handlar om.  

 

Utifrån vårt resultat och vår analys ger vi här en översikt av våra svar på de två 

frågeställningar som ligger till grund för vår studie. 

  

- Vilka olika roller kopplat till processen kan Human Resources ta vid planerade 

organisationsförändringar? 

 

Övergripande roller 

 

 Proaktiva rollen 

 Reaktiva rollen 

 

Supportrollen 

 

 Bidra med kunskap om människors känslor och beteenden  

 Bidra med kunskap om förändringsprocessers komplexitet  

 Känslomässigt stöd till chefer 
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 Skapa tydlighet 

 Fungera som förbindelselänk mellan olika delar av organisationen 
 

Den självständiga rollen 

  

 Agera på signaler om att saker inte står rätt till i organisationen 

 Föra fram medarbetarnas perspektiv 

 Utmana chefer i deras tankesätt och agerande 

 Se till att allt går rätt till enligt lagar, regler och interna policies 

-Vilka faktorer kan påverka Human Resources delaktighet i processen av planerade 

organisationsförändringar?  

 Avståndet till kärnverksamheten 

 Tidsbrist 

 Relationen till cheferna 

 Typ av förändring 

5. Diskussion  

I kapitel fem avslutar vi med metodens betydelse för resultatet, en jämförelse mot 
andra studier, vår undersöknings bidrag och begränsningar samt förslag till fortsatt 

forskning. 

5.1 Metodens betydelse för resultatet 
 

Under några av intervjuerna märkte vi att respondenten hade tolkat begreppet 

“organisationsförändringar” i vår intervjuguide som att det bara handlade om stora 

förändringar som styrs från högsta ledningen. Vi har alltså varit otydliga i vår kommunikation  

då vissa av respondenterna gick in i intervjun med en något annan bild om vad intervjun 

skulle handla om än vad vi hade. Under intervjuerna klargjorde vi dock för respondenterna att 

vi syftar på alla typer av organisationsförändringar så vi tror inte att detta har påverkat vår 

undersöknings pålitlighet nämnvärt.  
 

I efterhand anser vi att vi borde ha avgränsat oss till en viss typ av förändringar, t.ex. 

kulturförändringar, för att materialet inte skulle bli så spretigt. Vi tror också att det hade varit 

bättre att studera HR´s roll vid en specifik och pågående eller nyss genomförd 

förändringsprocess. Detta hade gjort det mer konkret både för oss och för våra respondenter 

vilket vi tror hade ökat kvaliteten på vårt material. Å andra sidan hade vi då inte fått den bredd 

i vårt material som vi nu har fått. Då vi inte har studerat en specifik förändringsprocess men 

har utformat vår intervjuguide efter olika steg i en förändringsprocess fick vi också många 

svar i stil med “det beror på” vilket innebär att vår intervjuguide inte visade sig vara helt 

anpassad efter vår undersökning. Detta löste vi genom att under intervjuerna kontinuerligt 

stämma av med respondenterna att vi hade uppfattat det hela korrekt. Dessa omständigheter 

kan ha påverkat vår undersöknings trovärdighet. Trots detta anser vi att vi från alla 

respondenter har fått bra material som är relevant för vår studie.   
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Vidare anser vi att det är en svaghet i vår studie att vi inte har intervjuat chefer. Eftersom HR i 

första hand är en supportfunktion, och deras arbete står i relation till cheferna, så hade vi fått 

en mer fullständig bild av vad HR´s roll är vid en förändringsprocess om vi studerat båda 

sidorna. Även detta kan således ha påverkat vår undersöknings trovärdighet. 

5.2 Jämförelse med andra studier 
 

Då vi har haft svårt att hitta några studier liknande vår egen är det svårt att jämföra vårt 

resultat. Vi har i vår studie sett att HR´s praktiska bidrag i förändringsprocesser är komplext 

och att det finns stora individuella skillnader som både har att göra med personlighet och 

inställning hos den enskilda HR-medarbetaren och med andra faktorer. I likhet med Alfes et 

al. (2010) menar vi att Ulrichs modell inte tar hänsyn till komplexiteten som rollen som 

“change agent” innebär. Alfes et al.´s studie behandlar HR´s bidrag både till processen av en 

förändring och de HR-specifika uppgifter förändringen ger upphov till. Då vi i vår studie 

endast har tittat på den processuella dimensionen kan vi inte använda den modell som är 

utvecklad av Alfes et al. och som täcker in båda dimensionerna. En skillnad vi ser i Alfes 

studie jämfört med vår egen är att de har tittat på hur proaktiva eller reaktiva, vilket i deras 

benämning betyder i vilken mån HR har varit aktivt delaktiga i de olika stegen i en specifik 

förändringsprocess, medan vår studie tar upp förändringsprocesser mer generellt. I Alfes et 

al.´s studie handlar HR´s bidrag i förändringsprocesser mycket om att kommunicera med 

medarbetare inom organisationen medan vi i vår studie ser att HR snarare arbetar mot 

cheferna. Som Alfes et al. påpekar visar de få studier som finns på att HR ofta har en reaktiv 

roll vid förändringsprocesser, vilket i deras bemärkelse innebär att HR inte deltar aktivt i de 

olika stegen i förändringsprocesserna. Även i vår studie ser vi tecken på ett reaktivt 

förhållningssätt, framförallt på grund av brist på tid från HR. Men vi ser även tecken på ett 

proaktivt förhållningssätt som diskuterats ovan. Utifrån resultaten från deras egen samt två 

andra studier ifrågasätter Alfes et al. (2010) HR´s förmåga att bortse från chefernas perspektiv 

och istället agera utifrån ett mer objektivt perspektiv. I vår studie ser vi dock att HR ibland tar 

medarbetarnas perspektiv vilket tyder på att de har förmågan att växla mellan olika perspektiv 

och ta den proaktiva rollen i Evans (1999) bemärkelse när situationen kräver det. Vi kan dock 

utifrån vårt material inte uttala oss om hur ofta HR tar den proaktiva versus reaktiva rollen i 

Evans bemärkelse.  

 

I likhet med Guest & King (2004) och Reillys studie (Keegan & Francis 2010) ser vi i vår 

studie också tecken som kan tyda på att HR ibland utgår för mycket från sitt eget perspektiv 

istället för kärnverksamhetens och medarbetarnas behov då de genom decentraliseringen av 

personalansvar har förlorat kontakten med individuella medarbetare och kommit längre från 

kärnverksamheten.  

 

5.3 Vår undersöknings bidrag och begränsningar 
 

Vår studie bidrar till att fylla i det glapp som finns mellan teori och praktik när det gäller på 

vilket sätt HR bidrar vid planerade organisationsförändringar och vilka olika roller HR i 

praktiken tar. Det vi ser i vårt resultat är att HR kan fylla en viktig funktion i att föra fram de 

perspektiv som är underrepresenterade i organisationer och som är viktiga att lyfta fram för att 

förhindra att det läggs för stor vikt vid vissa aspekter på bekostnad av andra.   

För att få en mer fullständig bild av HR´s bidrag vid planerade organisationsförändringar hade 

vi dock behövt få med även chefernas perspektiv. Detta perspektiv saknar vår studie. En 

annan begränsning är att det är en relativt liten studie.  
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5.4 Förslag till fortsatt forskning  
 

Det behövs fler och större studier kring vad HR i praktiken bidrar med vid planerade 

organisationsförändringar. Då HR är en supportfunktion bör dessa studier inkludera även 

chefers perspektiv. 

Ytterligare ett perspektiv som hade varit intressant att studera vidare hade varit att intervjua 

fler personer inom samma organisationer som vi besökte men även att intervjua fler personer 

från andra organisationer. Även att göra en jämförelse mellan privat och offentlig sektor hade 

varit ett intressant perspektiv att studera för att se om det är någon skillnad på vilka roller HR 

tar vid förändringar inom den offentliga sektorn.   
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Bilaga 1  

Intervjuguide Human Resources 
 

Syftet med den här intervjun är att använda materialet till vår c-uppsats som är inriktad på 

Human Resources roll vid en planerad organisationsförändring. 

Den här intervjun är frivillig och du har när som helst möjlighet att avbryta den. Allt som sägs 

kommer att behandlas konfidentiellt och ingen personlig information kommer att redovisas i 

slutresultatet. Intervjun kommer att spelas in om det finns ett samtycke till detta. Vi har tagit 

hänsyn till etik och moral anvisningarna kring utförandet av en uppsats.   

Inledning: 

- Hur länge har du haft din nuvarande befattning? 

- Vilken/vilka planerade organisationsförändringar har du varit involverad i? 

- Hur ofta är du involverad i en förändringsprocess? 

- Vilken kompetens bidrar du med i en förändringsprocess? 

- Tycker du att du saknar någon kompetens för att kunna bidra i förändringsprocessen? 

- Finns det några hinder för dig att bidra med din kompetens i förändringsprocesser? I 

så fall vilka är dessa hinder? 

Förändringsprocessen: 

- Vem är det som identifierar att det finns ett behov av en förändring? 

- Vem tar initiativ till förändringen? 

- Är du delaktig i att bestämma vad det är som ska förändras? På vilket sätt? 

- Är du delaktig i planeringen av tillvägagångsättet av förändringen? På vilket sätt?  

- Är du delaktig vid implementeringen? På vilket sätt? 

- Görs det någon utvärdering av effekterna av förändringen? Är du i så fall delaktig? 

- Görs det några åtgärder utifrån resultatet av utvärderingen? Är du i så fall delaktig? 

- Finns det möjlighet att under själva processen ändra eller avvika från den uppsatta 

strategin? Om det behövs, tar du initiativ till det? 

Övrigt:  

- Något annat som du vill tillägga? 

Stort tack för din medverkan! 
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