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Förord 
 
Att skriva denna uppsats har varit givande om än arbetsamt. Vi har valt att skriva om detta 
ämne eftersom vi själva inom en snar framtid kommer ut på arbetsmarknaden som 
personalarbetare. Det har både varit intressant och betydelsefullt för oss att göra denna studie.  
 
Några personer vill vi särskilt tacka för deras hjälp under arbetets gång. Dels vill vi tacka det 
studieförbund som hjälpt oss att få kontakt med våra informanter, utan deras hjälp tror vi att 
det hade varit svårt att komma i kontakt med dessa. Vi vill också tacka informanterna för att 
de har tagit sig tid till att svara på våra frågor. Tack även till vår handledare Joyce Kemuma 
för värdefulla synpunkter.  
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Sammanfattning 
 
Syftet med denna uppsats har varit att undersöka personalarbetets utveckling i Sverige från 
början av 1900-talet. För att uppnå detta har vi läst litteratur samt tagit del av fyra personers 
erfarenheter och tankar om utvecklingen. Dessa personer har varit verksamma inom 
personalområdet under många år och hade därför haft mycket att dela med sig av under 
intervjuerna som vi genomfört. De kriterier som vi tog hänsyn till när vi valde våra 
informanter var att de skulle ha cirka 15 års erfarenhet av personalarbete och deras nuvarande 
befattning. Dessa kriterier ansåg vi vara viktiga för att de skulle kunna svara på våra 
intervjufrågor.  
 
Utvecklingen har gått från att i början av 1900-talet handla om att förbättra villkoren för olika 
grupper i samhället. Det var ett välfärdsarbete som arbetsgivaren vidtog för att förbättra 
levnads- och arbetsförhållandet för sina anställda. Så småningom omvandlades detta 
välfärdsarbete till ett mer administrativt arbete på uppdrag av företag. På 80-talet bidrog 
Human Resource Management (HRM) till utvecklingen av personalarbetet. (Damm & 
Tengblad, 2004) HRM-strategin utgår från tanken att personalen är en viktig resurs för 
företagets framgång och är en reaktion mot att industrin länge överskattat de ekonomiska och 
tekniska faktorerna (Söderström & Lindström, 1994)  
 
Sammantaget av intervjuerna kan vi urskönja några områden och arbetsuppgifter inom 
personalområdet som har förändrats. De administrativa arbetsuppgifterna har alltid varit en 
stor del av personalarbetet men kommer i större utsträckning att systematiseras och 
effektiviseras vilket bland annat leder till att personalarbetarnas arbetet med datorer ökar. 
Även outsourcing kommer att öka i framtiden viket innebär att delar av en organisation eller 
vissa arbetsuppgifter läggs ut på underentreprenörer. Personalfunktionernas roller kommer att 
förändras beroende på det administrativa arbetets förändring. Den administrativa rollen 
kommer att minska och de konsultativa och strategiska rollerna kommer att få ökad betydelse. 
Rekryteringsprocessen kommer fortsättningsvis att vara viktig för organisationerna men 
kommer att se annorlunda ut. Rekryteringsförfarandet kommer bland annat i större uträckning 
att ske utifrån databaser där personalarbetarnas uppgift blir att granska dokumenten. Inom en 
snar framtid måste personalavdelningarna också klara av att möta de stora 
pensionsavgångarna, för att göra det måste organisationerna kunna konkurrera med en bra 
arbetsmiljö för att attrahera ny arbetskraft. Personalekonomi och ekonomiskt tänkande 
kommer att krävas av personalarbetarna och det blir viktigt att inte betrakta satsningar på 
personal som kostnader utan som investeringar. 
 
De ständiga förändringarna av personalarbetet påverkar personalarbetarnas arbetsuppgifter 
som innebär att de måste lära om och lära sig nya saker. För att kunna förhålla sig till 
förändringarna är både ett anpassningsinriktat och ett utvecklingsinriktat lärande viktigt. 
Arbetsmiljön och viket handlingsutrymme individen har kring en arbetsuppgift är faktorer 
som påverkar lärandet.   
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1 Inledning 
 
Vi går på personal- och arbetslivsprogrammet (P-programmet) och kommer inom en snar 
framtid att komma ut på arbetsmarknaden. Vår utbildning skall förbereda oss för 
personalarbete och därför tycker vi att det är intressant att få en inblick i personalarbetes 
utveckling. 
 
I detta första avsnitt beskrivs kortfattat personalarbetets utveckling samt personalarbetarnas 
nya och förändrade arbetsuppgifter. Vi tar även upp några faktorer som anses ha påverkat 
förändringen. Vidare presenterar vi uppsatsens avgränsningar, syfte samt frågeställningar.  

1.1 Bakgrund 
 
Personalarbetet påverkas i stor uträckning av samhällsutvecklingen. En faktor som påverkat 
personalarbetet är tjänstesektorns framväxt under 1900-talet. En immateriell produktion gör 
att medarbetarna blir ett allt viktigare led i produktionen och ökat fokus läggs på de mänskliga 
resurserna. En annan samhällstrend som påverkat personalarbetet är den ökade 
individualiseringen. Det blir vanligare med individuellt utformade krav, arbetsuppgifter och 
villkor. Det blir allt viktigare för organisationen att utforma arbetet efter den enskilda 
individen och individuell lönesättning blir allt vanligare. Flexibla arbetsformer blir vanligare 
och skapar nya förutsättningar vad gäller arbetstider, anställningskontrakt och arbetets 
geografiska placering. Den ökade internationaliseringen påverkar också personalarbetet. 
Fusioner blir allt vanligare vilket kan innebära kulturkrockar som personalarbetare måste lära 
sig att hantera. (Lindeberg & Månson, 2002)  
 
Teknikens utveckling påverkar i princip alla delar av en organisation och det gäller även 
personalavdelningarna menar Wahlström (2004). Dels påverkas utvecklingen av teknikens 
intåg i de andra delarna i organisationen eftersom personalens arbetssituation och kompetens 
förändras. Personalavdelningen påverkas av detta eftersom det är deras ansvar att se till att 
personalen får det stöd som krävs för att de skall klara sina nya arbetsuppgifter. Även 
personalavdelningens egen kärnverksamhet påverkas eftersom den nya tekniken gör att vissa 
arbetsuppgifter försvinner. Författaren skriver även att många arbetsuppgifter blir ersatta av så 
kallad ”självbetjäning” där individer själva kan göra arbetet via webbportaler. I och med 
teknikutvecklingen har kunskapskraven ökat och personalarbetarna måste vidareutvecklas för 
att klara sitt arbete. Den nya tekniken har även tagit över många arbetsuppgifter som lett till 
att arbetsuppgifter försvunnit från personalavdelningarna.  
 
Wahlström (a.a.) skriver vidare att globaliseringen precis som teknikens utveckling påverkar 
organisationernas verksamhet. Globaliseringen påverkar personalavdelningarna eftersom den 
ökar konkurrensen och skapar nya arbetsmarknader och kunskapskrav. Författaren tar upp 
några exempel på områden där personalarbetare kan stötta organisationens globala inriktning, 
några av dessa är att ge medarbetare tvärkulturell utbildning, att använda globala 
ledarskapsprogram samt att utveckla globala teman. Globaliseringen har skapat nya 
konkurrenter, nya arbetsmarknader och nya kunskapskrav som personalarbetare måste 
anpassa sig till. Enligt Giddens (2003) har informations- och kommunikationsteknologin ökat 
möjligheten till kontakter mellan människor samt skapat förutsättningar för ett snabbare 
informationsflöde. Idéer, kapital, information och humankapital kan snabbare än någonsin 
tidigare förmedlas över hela världen.  
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Wahlström (2004) att många organisationer till följd av den snabba teknikutvecklingen väljer 
att outsoursa delar av personalarbetet, det vill säga lägga ut på underentreprenörer. Att arbeta 
med personalfrågor idag innebär mycket mer än vad det har gjort historiskt sett. Företag väljer 
i allt större grad att lägga ut sina personalavdelningar på underentreprenörer eftersom dessa 
inte räknas till organisationens kärnverksamhet. Författaren menar att det i stor grad 
fortfarande endast handlar om att outsoursa de rent administrativa delarna, men att de i vissa 
länder har börjat lägga ut hela avdelningar. Att outsoursa kan vara ett sätt för organisationerna 
att slippa undan vissa fackliga - och arbetsrättsliga regler eftersom ansvaret förskjuts till den 
nya arbetsgivaren.  Författaren säger vidare att det kan vara lättare för medarbetarna att få 
igenom sina krav på högre löner eller andra arbetstider hos till exempel ett 
bemanningsföretag.  
 
Moment som löneadministration, rekrytering och arbetsrättsliga frågor är fortfarande viktiga 
delar i personalarbetet, men arbetsuppgifterna har även utvecklats till att omfatta personal-, 
ledarskaps- och organisationsutveckling i olika former. Personalarbetarnas uppgifter kan nu 
även innefatta att se till att medarbetarna finns på plats och att de trivs. De ansvarar även för 
att rekrytera och behålla värdefulla medarbetare samt ansvarar för att medarbetarna ges 
vidareutbildning. Vidare har de i uppgift att hantera frågor såsom mångfald, jämställdhet och 
eventuell diskriminering. (Wahlström, 2004)  
 
Att personalavdelningarnas arbetsuppgifter har genomgått stora förändringar skriver till 
exempel Wahlström (a.a.) om i sin bok Ordning och Oreda.  Författaren skriver att det idag 
innebär mycket mer att arbeta med personalfrågor än vad det gjorde tidigare. Förutom att 
arbetsuppgifter som löneadministration, urval, rekrytering och arbetsrättsliga frågor 
fortfarande är en del av personalarbetarens vardag har arbetsuppgifterna vuxit till att handla 
om personalutveckling i vidare mening. Det kan till exempel handla om att planera och 
genomföra personal-, ledarskaps- och organisationsutveckling i olika former. Vidare skriver 
författaren att morgondagens personalarbetare kommer att fungera som en coach som tar hand 
om den anställdes hela livssituation och på så vis ta hand om organisationens viktigaste 
produktionsresurs, medarbetarna. Medarbetarna är en dyr resurs som till skillnad från 
maskiner när som helst kan välja att lämna organisationen. Har organisationen investerat 
mycket i form av till exempel utbildning i en medarbetare som väljer att sluta kan det 
innebära en ekonomisk förlust, eftersom det leder till att organisationen måste lära upp någon 
ny. Därför är det viktigt för personalavdelningarna att skapa ett så bra arbetsklimat som 
möjligt. Om organisationerna kan frambringa duktiga mänskliga resurser blir detta en viktig 
konkurrensfördel. (Wahlström, a.a.) 
 
En viktig uppgift för personalavdelningarna är enligt Wahlström (a.a.) att vara en så kallad 
talent managers, det vill säga att rekrytera och framförallt behålla kompetent personal. 
Arbetsgivare blir mer och mer intresserade av att försöka rekrytera personal som förutom att 
sköta sitt jobb även tillför organisationen nya dimensioner som får den att växa. Vid 
rekrytering är det viktigt att både de anställda och organisationen känner sig nöjda. När 
organisationen väl har rekryterat sin värdefulla personal så menar författaren att det stora 
arbetet börjar, det vill säga att få personalen att stanna kvar. För att behålla nyckelmedarbetare 
kan organisationen se till att skapa uppgifter och åtaganden som sträcker sig över en längre 
tid. Det kan göra att medarbetaren inte lockas av andra tillfälliga erbjudanden och lämnar sin 
plats.  
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1.2 Avgränsningar 
 
Vi vill undersöka hur fyra personer med lång erfarenhet av personalarbete ser på 
personalarbetets utveckling. Med lång erfarenhet menar vi att personerna skall ha varit 
verksamma inom personalområden under minst 15 år. I vårt val av intervjupersoner kommer 
vi även att ta hänsyn till deras nuvarande befattning. Vetskapen om deras befattningar ger oss 
en bild av var i personalarbetet de befinner sig. Eftersom tiden och resurserna är knappa 
kommer vi att välja informanter som finns inom rimligt avstånd.  

1.3 Syfte 
 
Avsikten med vår undersökning är att få en bild av hur personalarbetets utveckling har sett ut 
i Sverige sedan början av 1900-talet och hur det kan komma att se ut i framtiden, dels genom 
att ta del av fyra utvalda personers erfarenheter och tankar och dels genom att läsa litteratur 
om utvecklingen.  
 
Våra frågeställningar är: 
 
• Hur har utvecklingen av personalarbetet sett ut i Sverige från början av 1900-talet? 
• Vilka kompetenser/kvalifikationer kommer att krävas? 

2 Litteraturgenomgång  
 
I detta avsnitt beskrivs hur vi har gått tillväga för att få tag i relevant litteratur till studien. Vi 
redogör därefter Ellströms definitioner av kompetens- och kvalifikationsbegreppen. Efter det 
skriver vi om vad personalarbete innebär och sedan går vi igenom personalarbetets utveckling 
från början av 1900-talet. Avslutningsvis skriver vi om lärande i arbetslivet. 
 
För att komma i kontakt med relevant litteratur har vi sökt i bibliotekskatalogerna Disa, Libris 
samt i Uppsala statsbibliotekskatalog. De sökord vi använde oss av var: personalarbete, 
personalarbetets utveckling, personalarbetets framtid och lärande. Sökningarna på Libris gav 
oss flest relevanta träffar. En av våra informanter tipsade oss om en författare som skrivit 
mycket om personalarbete. Vi sökte på författarens namn i ovanstående bibliotekskataloger 
och fick på så tag i hans bok som visade sig vara intressant för oss. Vi har även sökt i 
sökmotorn google på sökorden som nämns ovan. Detta resulterade i träffar på intressanta 
undersökningar som gjorts inom personalområdet. Den ena undersökningen, 
Cranfieldundersökningen 1999-2000 beställde vi sedan via biblioteket. Den senaste 
Cranfieldundersökningen från 2004 visade sig ännu inte vara publicerad. Vi kontaktade dock 
Institutet för personal- och företagsutveckling (IPF) som står för den svenska delen av 
undersökningen och fick delar av rapporten skickat till oss via mail.  
 
I vår litteraturstudie kommer vi så långt som det är möjligt att försöka använda oss av 
förstahandskällor, vilket enligt Thurén (1997) ökar trovärdigheten. För att en källa ska vara 
trovärdig måste den vara oberoende. Förstahandskällor är ursprungliga källor medan 
sekundärkällorna har traderats vilket innebär att uppgifterna har gått i flera led. 
Förstahandskällan är därför trovärdigare än sekundärkällan. 



 4

2.1 Kompetens/kvalifikation 
 
I vårt arbete kommer vi att beröra begreppen kompetens och kvalifikation, därför vill vi 
tydliggöra vad vi menar med dessa. Begreppen är närbesläktade och kan därför ibland vara 
svåra att skilja åt, vilket gör det ännu viktigare att klargöra vilka definitioner vi tänker utgå 
från i arbetet. Ellströms definitioner passar bäst in på vår bild av vad kompetens respektive 
kvalifikation innebär. För oss är kompetensbegreppet vidare än kvalifikationsbegreppet som 
vi anser endast utgår från vad en specifik arbetsuppgift kräver. Kompetensbegreppet är större 
och innefattar individens handlingsförmåga i stort i förhållande till en uppgift.  
 
Ellström (2000) definierar kompetens som:  
 

”en individs potentiella handlingsförmåga i relation till en viss uppgift, situation 
eller kontext. Närmare bestämt förmågan att framgångsrikt (enligt egna eller 
andras kriterier) utföra ett arbete, inklusive förmågan att identifiera, utnyttja och, 
om möjligt, utvidga det tolknings-, handlingsutrymme – och värderingsutrymme 
som arbetet erbjuder”. (s.21)  
 

Författaren definierar förmågan i fem olika faktorer. Den första psykomotoriska innebär 
manuella färdigheter till exempel fingerfärdighet, kognitiva faktorer innebär att individen 
besitter olika intellektuella färdigheter, affektiva faktorer vidare innebär känslomässiga 
förutsättningar såsom engagemang och värderingar. Dessutom skriver författaren om 
personlighetsfaktorer som självförtroende och självuppfattning, till sist nämner han sociala 
faktorer vilket innebär samarbets-, ledarskaps – och kommunikationsförmåga.  Utifrån 
Ellströms (a.a.) definition kan man utläsa att han anser att begreppet kompetens är 
uppgiftsrelaterad vilket innebär att det finns en relation mellan en individs förmåga och en 
viss uppgift eller arbete. Kärnan blir alltså vilken kompetens en individ behöver för att klara 
en specifik arbetsuppgift. 
 
Även begreppet kvalifikation är ett relationsbegrepp enligt Ellström (a.a.) men 
kvalifikationsbegreppet flyttar fokus från individen till arbetet och de krav som arbetet ställer 
på individen. Han definierar kvalifikation ”som den kompetens som objektivt krävs på grund 
av arbetsuppgifternas karaktär, och/eller som formellt eller informellt efterfrågas av 
arbetsgivaren”. (s.29) Kompetens utgår från individen och dennes förmåga i relation till en 
specifik arbetsuppgift och kvalifikation utgår från arbetet och de krav arbetet ställer på 
individens kompetens. En individ kan således ha många kompetenser som inte räknas som 
kvalifikationer i relation till ett visst arbete. (Ellström, a.a.) När vi fortsättningsvis talar om 
kompetens eller kvalifikation utgår vi från ovanstående definitioner. 

2.2 Personalarbete 

2.2.1 Vad är egentligen personalarbete 
 
En vanligt förekommande definition av begreppet personalarbete är Hallinder och Uggelbergs 
definition: ”åtgärder inom företaget för samordning mellan personella och andra resurser. 
Denna samordning sker på olika nivåer och täcker såväl företaget i stort som grupper och 
individer inom företaget”. (Söderström, 1997, s.248) Många definitioner av begreppet 
personalarbete påminner om varandra, flera källor är överens om att syftet med personalarbete 
är att skaffa, behålla, utveckla, vårda och avveckla personal i relation till verksamhetens 
behov. Avsikten är att sammanföra högre produktivitet med ökad arbetstillfredsställelse. 
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Dagens personalarbete innehåller även moment som planering av utbildning, 
arbetsmiljöfrågor samt medicinsk företagshälsovård. Personalarbetet kan ses som en funktion 
som fokuserar på de åtgärder som krävs för att ta hand om de gemensamma personalfrågorna. 
(Söderström, 1997) 
 
Personalarbete ses ofta som en operativ verksamhet, mer sällan betonas att personalfrågorna 
kan ha en samhällsbetydelse eller att det finns ideologiska aspekter på personalarbetet. Trots 
detta menar författaren att personalarbetet under åren avspeglat både teoretiska och 
ideologiska perspektiv i samhället. stora genomslag även för personalarbetet. (Söderström, 
a.a.)  

2.2.2 Personalfunktionens olika roller 
 
Dagens personalarbete svarar mot många olika behov i en organisation. Ulrich skriver i boken 
Human Resource Champions (1997) om fyra olika roller som personalfunktionen kan inta för 
att tillgodoser olika behov i en organisation. Rollerna är den strategiska, den administrativa, 
rollen som förkämpens samt rollen som förändringsagent.  
 
Den strategiska personalfunktionsrollen fungerar enligt författaren som en strategisk partner 
mellan ledningen och de anställda i organisationen. Den strategiska partnern hjälper ledningen 
att implementera affärsstrategierna i organisationen bland annat genom att förena 
personalstrategierna med ledningens affärsstrategier. Den strategiska rollen bidrar vidare till 
verksamhetens strategier samt stödjer ledningen i att utveckla ett strategiskt och 
affärsstrategiskt tänkande.  
 
Den administrativa rollen har till uppgift att åstadkomma en bra infrastruktur i företaget 
genom att leverera effektiva processer för såväl personalbemanning som belönings - och 
löneförhöjningssystem. Den administrativa rollen ansvarar för att designa och leverera 
effektiva organisationsprocesser. Mycket handlar också om att effektivisera traditionell 
administration samt att utveckla nya områden. Rollen som administrativ expert innebär att 
man hela tiden arbetar med att försöka hitta nya sätt att underlätta olika steg i organisationens 
processer.  
 
En annan viktigt roll för personalfunktionen är rollen som förkämpe för personalen. Den här 
rollen ska fungera som stöd och hjälp för de anställda att göra ett bra jobb. Vidare ska denna 
roll uppmärksamma de anställdas behov och säkerställa att behoven uppfylls. Rollen som 
förkämpe blir extra betydelsefull i organisationer där det intellektuella kapitalet är viktigt för 
företagets framgångar eftersom personalfunktionen då måste arbeta med att utveckla kapitalet. 
Denna roll fungerar som human kapitalutvecklare genom att den sätter individen och dess 
intellektuella kapital i fokus och vid behov utvecklar individens kapital.  
 
Den fjärde och sista rollen är rollen som förändringsagent i organisationen. Närhelst något 
inom organisationen ska förändras är det personalfunktionens uppgift att tala om hur 
förändringen kommer att påverka de anställda samt att hjälpa de anställda att släppa de gamla 
rutinerna och anpassa sig till det nya. Förändringsagenten ska också kunna hantera kulturella 
förändringar. Vidare ska förändringsagenten hjälpa till att identifiera och implementera 
processer för förändring. Men förändringsagenten ska inte bara stödja och hjälpa de anställda 
utan även ledningen genom att identifiera vad som krävs för att förändringen ska kunna 
genomföras. Det viktigaste för personalfunktionen är således att se till att förändringarna kan 
genomföras samt att stödja de anställda och ledningen när förändringen har genomförts.  
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2.3 Personalarbetets utveckling 
 
Historiskt sett har personalarbetet i Sverige genom gått stora förändringar och under 1900-
talet har både idéer, synsätt och arbetsinnehåll förändrats. Damm och Tengblad (2004) menar 
att orsakerna till förändringarna bland annat beror på att förutsättningarna i samhället och för 
företag har förändrats, vilket aktörerna inom personalarbetet har anpassat sig efter. Fram till 
nu kan man säga att personalarbetet har genomgått tre större omvandlingar under 1900-talet. 
Dessa tre epoker benämns av Damm och Tengblad (a.a.) som den personalsocialistiska eran, 
den personaladministrativa eran samt den postbyråkratiska HRM-eran. Den första tidens 
personalarbete handlade kort och gott om att förbättra villkoren för olika grupper i samhället. 
Så småningom omvandlades detta välfärsarbetet till ett mer administrativt arbete på uppdrag 
av företag. Den sisa eran som författarna tar upp är den period där personalarbetet sker på 
uppdrag av personalansvariga chefer. 

2.3.1 Personalsociala eran 1920-1950 
 
I den personalsociala eran var det samhället som fungerade som uppdragsgivare för 
personalarbetet, denna period pågick från år 1920-1950. Det var ett välfärdsarbete som 
arbetsgivaren vidtog för att förbättra levnads- och arbetsförhållandet för sina anställda. I 
arbetet ingick bland annat att se över hygien, bildning, bostäder samt hjälpkassor. År 1908 
startade det första så kallade intressekontoret i Sverige och redan år 1916 fanns det 30 
stycken, vars uppgift var att tillhandahålla livsmedel, bostäder, vilohem och rådgivning åt de 
anställda. I England bedrevs under samma tid välfärdsarbete av Social Secretaries via 
företagens intressekontor som övervakade framförallt fabriker med kvinnlig arbetskraft. 
(Damm & Tengblad, a.a.) 
 
Författarna skriver även om en kvinna vid namn Kerstin Hesselgren som har haft stor 
betydelse för personalarbetets utveckling under denna tid. Hesselgren påverkades starkt av 
Social Secretaries i England efter att ha vistats där i ett år. Med det engelska socialarbetet som 
föreblid lyckades hon övertyga regeringen i Sverige att starta en kvinnlig yrkesinspektion och 
hon påvisade även behovet av att starta en utbildning för dessa yrkesinspektriser. En ettårig 
utbildning startades och inspektrisernas uppgifter var att se över fabriker där merparten av de 
anställda var kvinnor eller minderåriga, till exempel vid tvätt- och syfabriker. Hesselgren blev 
den första inspektrisen och hon hade därför möjlighet att påverka arbetets upplägg och 
inriktning. (Damm & Tengblad, a.a.) 
 
Sedermera upptäckte Hesselgren att yrkesinspektrisernas arbete inte räckte till för att 
tillfredställa behovet av socialt arbete och lyckades övertyga en fabriksdirektör att anställa en 
personalkonsulent. Personalkonsulenten kom att verka som en kontaktperson mellan 
inspektrisen och fabriken. Vidare uppstod ett behov hos konsulenten för fortbildning samt 
möjlighet att få byta sina erfarenheter med andra. Hesselgren slog slag i saken och år 1921 när 
den första konferensen för socialarbetare hölls, bestämdes det att en förening skulle bildas. 
Föreningen döptes till Socialarbetare inom industri och Affärsvärld, SAIA, och Hesselgren 
blev föreningens ordförande. Efter några år gav föreningen i samarbete med den kvinnliga 
yrkesinspektionen ut en broschyr som beskrev personalkonsulenternas arbetsuppgifter. Vid 
denna tidpunkt fanns det personalkonsulter vid inte mindre än 24 industriföretags 
intressekontor. (Damm & Tengblad, a.a.) 
 
I föreningens broschyr beskrevs personalkonsulenternas arbetsuppgifter i tre huvudpunkter: 
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1. Att utöva tillsyn över de allmänna hygieniska förhållandena inom företag och i 
samarbete med företagets läkare verka för främjandet av den individuella 
hygienen. 
 
2. Att biträda vid anställandet respektive utväljandet av ny personal, samt 
tillsammans med arbetsledare följa de nyanställdas utveckling och framsteg i 
arbetet. 
 
3. Att på begäran vara de anställda behjälplig med upplysningar, råd och 
handläggning av olika ärenden som t ex lån och understöd och upprättandet av 
sparkassa. Dessutom innebär det att vara behjälplig vid inrättandet av 
marketenterier, matsalar, klubblokaler, barnkrubbor, vilohem, bostäder och 
hemgårdar. Att underlätta bildningssträvanden såsom boklån, tillgång till 
folkhögskolekurser, studiecirklar, klubbar och samkväm ingår också i 
personalkonsulentens uppgift. (Damm & Tengblad, 2004 s.29) 

 
Vidare berättar Damm och Tengblad (a.a.) att medlemmarnas arbete i SAIA var ett motstånd 
mot rationaliseringen inom företag som drevs för att skapa effektivitet och ekonomisk vinst 
utan att ta hänsyn till de sociala aspekterna. Samarbetstanken var viktigt för SAIA: s 
medlemmar som ville föra ut ett mer humanistiskt budskap gentemot de mer tekniska och 
rationella idéerna som fanns på många arbetsplatser.  
 
Så småningom ökade utbildningskraven på inspektriserna och andra socialarbetare, som år 
1931 var tvungna att ha examen från antingen högskola eller universitet. Tidigare räckte det 
med en åttaklassig utbildning från läroverket. För att tillgodose inspektrisernas 
utbildningsbehov startades Sveriges första socialinstitut, år 1921. Utbildningen var inte 
anpassad för konsulenterna och deras arbete förblev oorganiserat, därmed fick SAIA ta stort 
ansvar för både inspektrisernas och konsulenternas fortbildning på sina konferenser.  
Socionomutbildningen blev allt vanligare bland personalkonsulenterna inom industrin. 
Personalkonsulenternas arbete var ett motstånd mot det som industrin representerade, det vill 
säga deras främsta mål att uppnå teknisk och ekonomisk effektivitet. De tillhörde en 
socialpolitisk rörelse som engagerade sig och ville finna lösningar på problem i samhället, 
bland annat på arbetsplatsen. (Damm & Tengblad, a.a.)  
 
Författarna berättar vidare om personalarbetets utveckling. Antalet personalkonsulenter och 
intresset för personalkonsulenternas arbetsuppgifter ökade på 40-talet, troligtvis på grund av 
den ökade bristen på arbetskraft inom industrin. Samtidigt fanns det en utbredd uppfattning 
om att personalkonsulenternas samarbete med arbetsledningarna inte fungerade som de borde. 
Detta gav anledning till en utredning om personalkonsulenternas ställning inom industrin. 
Utredningen som färdigställdes år 1952 genomfördes av Eric Fältström vid Handelshögskolan 
i Stockholm. Budskapet med utredningen var att personalkonsulenternas arbete behövde 
genomgå förändringar för att anpassa sig bättre till industrins villkor.  
 
Förmännen inom industrin menade att problemen med personalkonsulenternas ställning på 
arbetsplatserna berodde på att det inte fanns klara gränser om vem som skulle sköta vad inom 
personalarbetets olika delar och att personalkonsulenterna därmed hade tagit över vissa 
arbetsmoment som arbetsledningen egentligen skulle ansvara för. Fältström menade att 
personalkonsulenterna stod för mycket på arbetarnas sida och att de inte hade tillräcklig 
förståelse för sitt eget arbete i förhållande till andra företagsfunktioner. Han ansåg att de 
sociala bitarna av personalkonsulenternas arbete var tvunget att skiljas från själva 
personalfunktionen. För att personalkonsulenterna skulle få större förståelse för de olika 
företagsfunktionerna gavs därför ett förslag för en fortbildning. Fortbildningen syftade till att 
ge personalfunktionen en mer strikt och affärsmässig inriktning samt att minska den sociala 
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biten. Fältströms utredning ledde till att personalkonsulenternas arbete så småningom 
genomgick förändringar. Istället för att fungera som ett stöd för de utsatta i samhället, bland 
annat på arbetsplatserna kom personalarbetet att få en mer företagsinriktad prägel. (Damm & 
Tengblad, a.a.) 

2.3.2 Personaladministrativa eran 1950-1980 
 
Utredningen som genomfördes av Fältström blev en brytpunkt för personalarbetet som nu fick 
en mer administrativ inriktning, skriver Damm och Tengblad (2004). Antalet 
personalkonsulter ökade ytterligare och benämndes numera som personaladministratörer. 
Personaladministratörernas uppgifter omfattade under denna period rekrytering, introduktion 
och utbildning av personal. Så småningom inrättades personalavdelningar med egna 
personalchefer som hade till uppgift att samordna allt personalarbete. Att det administrativa 
personalarbetet växte berodde till stor del på att arbetskrafter efter andra världskriget blev en 
bristvara. Tidigare hade till exempel rekrytering av ny personal skött sig själv genom att 
anställda tipsade släkt och vänner. Nu var rekryteringsbehovet stort och det ställde även större 
krav på introduktion och utbildning av de nyanställda. Eftersom efterfrågan på personal var 
stor införde många företag aktiviteter som skulle öka trivseln på arbetsplatsen, till exempel 
personalfester och personaltidningar. (Damm & Tengblad, a.a.)  
 
Även föreningen SAIA påverkades av idéer kring det administrativa personalarbetet och 
föreningens målsättning och verksamhet förändrades så sakteliga. Verksamhet blev mer 
inriktad mot det personaladministrativa perspektivet och deras konferenser handlade mer 
sällan om det personalvårdande temat. År 1963 bytte föreningen namn till Svenska 
Personaltjänstföreningen (SPF). Tidigare var föreningen helt dominerande av kvinnor och nu 
var cirka hälften av föreningens 400 medlemmar män. Antalet medlemmar växte kontinuerligt 
och i slutet av 1970-talet var antalet medlemmar 3500. SPF bytte ännu en gång namn, till 
Sveriges personaladministrativa förening. (Damm & Tengblad, a.a.) 
 
Företagsdemokrati blev i slutet av 1960-talet och i början av 1970-talet en het arbetslivsfråga. 
I Sverige protesterade vänstern mot det kapitalistiska samhället och bland studenter förekom 
vilda strejker och uppror. Även ute i världen hände det stora saker, bland annat 
kulturrevolutionen i Kina som syftade till att protestera mot byråkratiernas makt. Allt detta 
påverkade demokratifrågan som fick allt större inverkan på personalarbetet. Istället för att 
handla om gemenskap och samhällsförändring handlade debatterna mer om 
personaladministratörernas inflytande i företagen och hur detta kunde göras på ett bra sätt. 
(Damm & Tengblad, a.a.) 
 
I början av 1970-talet kritiserades SPF av Fackföreningsrörelsen för att vara allierade med 
arbetsgivarna. De menade att SPF istället skulle inta en medlande ställning mellan företagens 
önskemål och de anställdas. Diskussionen om företagsdemokrati stod i fokus och försöken att 
åstadkomma detta bidrog till att personalarbetets decentralisering påbörjades. I denna 
utveckling blev personalrekrytering arbetsledarens roll. SPF:s dåvarande ordförande Arne 
Cox trodde att ökad demokratisering skulle leda till att de anställdas inflytande skulle öka och 
bli lika viktigt som företagsledningens. (Damm & Tengblad, a.a.) 
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2.3.3 Human Resource Management (HRM) –eran  på 1980-talet och 
framåt 
 
Författarna Damm och Tengblad (2004) berättar vidare att trots att personalarbetet hade fått 
en mer administrativ inriktning så hade det ändå inte löst det problem som Fältström tog upp i 
sin utredning från år 1952. Personalkonsulterna var fortfarande inte tillräckligt integrerade 
och anpassade till de företag som de var anställda av. Under 1980-talet togs därför 
diskussionen om det ”affärsorienterade personalarbetet” upp, många år efter Fältströms 
rapport.  I diskussionen framställdes det ”affärsorienterade personalarbetet” som det ideala 
och att personaladministratörerna ansågs vara för dåligt insatta i företagens ekonomiska och 
tekniska bitar. Enligt författarna ansåg åtskilliga människor att deras arbetsuppgifter låg för 
långt utanför företagens intäktsgenererande affärsprocesser. Detta ledde till en strävan att 
integrera personalarbetet till resten av företaget. 
 
Damm och Tengblad (a.a.) skriver att decentraliseringen som påbörjades under 1970-talet 
ledde till att personalarbetet på 1980-talet i större utsträckning utfördes på uppdrag av de 
ansvariga personalcheferna. De centrala personalfunktionerna var inte längre att 
rekommendera, istället blev det naturligt att chefer på olika nivåer ansvarade för både det 
ekonomiska resultatet, verksamhetens utveckling och personalfrågorna. Författarna nämner 
även en man vid namn Jörgen Hansson som i sin bok Skapande personalarbete (1988) 
påpekat att det decentraliserade personalarbetet var serviceorienterat och att det centraliserade 
var produktionsorienterat. I det produktionsorienterade personalarbetet var personalcheferna 
experter på sina områden och personalfunktionen var centraliserad. Hansson menade vidare 
att man i det serviceorienterade personalarbetet utgick från att kunderna till 
personalfunktionerna kanske inte ville ha samma sak. Personalarbetet skulle utformas i 
samråd med dessa så att ett konsult- klientförhållande uppstod. De som arbetade i den 
decentraliserade personalfunktionen skulle hellre ha en bred kompetens inom 
personalområdet än att vara specialister inom ett enda område. Hansson menade att 
personalarbetet skulle utgå från företagsstrategin och att företagets affärsidé skulle översättas 
till en personalidé, som sedan skulle används för att uppfylla företagets affärsidé. (Damm & 
Tengblad, a.a.) 
 
Under 1980-talet var det stor efterfrågan på arbetskraft och man satsade mer på 
personalutveckling än vad man hade gjort tidigare. Även intresset för företagskultur växte där 
man försökte påverka de anställdas normer och värderingar. Intresset för att personalarbetets 
status skulle stärkas ökade också markant under denna tid. Personallinjen (P-linjen) inrättades 
på tio orter i Sverige men enligt yrkesföreningen SPF var inte detta tillräckligt. En egen 
utbildningslinje var ett steg i rätt riktning men de ansåg att personalområdet behövde en egen 
proffesur för att utvecklas och få högre status. Universitets- och Högskoleämbetet hade inte 
samma åsikter och avslog förslaget med motiveringen att det räckte med att ha proffesurer 
inom de beteendevetenskapliga och samhällsvetenskapliga disciplinerna. Drömmen om 
personalområdets egen proffesur förblev ouppfylld. (Damm & Tengblad, a.a.) 
 
HRM är en strategi som växte fram under 80- talet och som utgår från tanken att personalen är 
en viktig resurs för företagets framgång. HRM växte fram som en reaktion mot att industrin 
länge överskattat de tekniska och ekonomiska faktorerna och förbisett de mänskliga. Nu ville 
man vända på detta genom satsningar på utbildning, utveckling och goda arbetsvillkor. 
(Söderström & Lindström, 1994) 
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Enligt Tengblad (2004) skiljer man mellan mjuk och hård HRM och distinktionen är relativt 
väletablerad. Skillnaden kommer sig av att man utgår från skilda managementteorier, 
normativ respektive rationell styrfilosofi. Den normativa styrfilosofin som mjuk HRM utgår 
ifrån, framhäver medarbetarnas engagemang och motivation vid implementering av strategier. 
Medarbetarna betraktas som en viktig resurs som företagen har möjlighet att använda som 
konkurrensmedel. Enlig författaren är chefens roll att påverka de anställdas normer och 
värderingar samt uppmuntra till eget ansvar.  
 
Med hård HRM som utgår från den rationella styrfilosofin arbetar man mer utifrån tanke och 
handlingskonsekvens. Med det menas att man först beslutar vad som skall göras, hur det skall 
göras och slutligen utförs samt mäts och kontrolleras utfallet. Chefens roll i detta läge är att 
fungera som beslutsfattare där de anställdas önskemål underordnas den strategiska 
inriktningen. I hård HRM är strategierna och implementeringen av dessa det viktigaste. Inom 
organisationer ser man ofta inslag av både mjuk och hård HRM, det är sällan de utesluter 
varandra helt och hållet. En skillnad som uppmärksammats är dock att mjuk HRM oftare än 
hård används för ledning av specialister till exempel inom kunskapsföretag. Medan hård 
HRM oftare används för ledning av låglönegrupper och tillfällig personal används mjuk HRM 
framförallt inom servicesektorn. (Tengblad, a.a.) 
 
Tjänstesektorns expansion har också påverkat HRM:s framväxt. Tjänsteverksamheten har 
andra förutsättningar än den traditionella varuproduktionen. I tjänsteverksamheten har 
personalen stor betydelse för tjänsternas utveckling, kvalitet och anpassning till kundbehov. I 
dessa verksamheter är det personalen som i stor uträckning möter kunden och blir därmed 
företaget ansikte och representant utåt. I och med detta blir personalen avgörande för 
företagets framgång. HRM-strategin innebär att man genom bra ledarskap, 
kompetensutveckling, motivation, goda arbetsvillkor och en bra arbetsmiljö kan påverka 
företagets framgång. (Söderström & Lindström, 1994)  
 
Begreppet personalekonomi utvecklades under 1980- och 1990-talen för att sätta fokus på de 
mänskliga resursernas betydelse. Personalekonomi innebär att man med ekonomiska 
argument för fram vikten av att satsa på människor i organisationen. Det blev allt viktigare för 
personalarbetare att behärska ett personalekonomiskt tänkande för att förstå och använda sig 
av det ekonomiska språket. Utvecklingen mot ett personalekonomiskt tänkande bidrog till ett 
nytt synsätt på personalinvesteringar. Det handlade nu för personalarbetarna om att få 
beslutsfattarna att förstå vikten av att satsa på de anställdas hälsa och kompetensutveckling 
samt att belysa hur viktigt det är att rekryteringar sköts ur ett ekonomiskt perspektiv. I och 
med att personalekonomi blir viktigare inom personalarbetet flyttas fokus från 
personalkostnader till personalinvesteringar. Istället för att se pengar som satsats på till 
exempel kompetensutveckling som en kostnad ses det istället som en investering i personalen. 
(Lindeberg & Månson, 2002) 
 
I början av 1990-talet togs enligt Damm och Tengblad (2004) diskussionen upp om huruvida 
personalfunktionen som egen funktion verkligen behövdes. I tidningen Personal (se Personal, 
nr 2, 1993 och nr 10, 1994) skrevs det om att personalavdelningarna borde läggas ner och att 
det istället borde inrättas en mindre men inflytelserik personalstab nära själva 
företagsledningen. Övrigt ansvar för HRM skulle delegeras till andra funktioner inom 
organisationen och dessa skulle då själva få besluta om de ville ha kvar personalspecialisterna 
eller om de ville köpa in kompetens vid behov.  
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Under 1990-talet genomgick Sverige en svår ekonomisk kris och många företag tog chansen 
att spara pengar på personalområdet. Personalansvaret delegerades och de personalspecialister 
som fick stanna kvar fick en mer rådgivande roll till cheferna. Att satsa på personalen stod 
inte högt på listan eftersom man menade att det inte hade ett egenvärde i sig. Istället pratade 
man om att de satsningar som skulle göras skulle vara effektiviserande och öka lönsamheten, 
att satsa på personalen ansågs inte göra det. Det var ett tecken på att man under denna tid 
fokuserade på så kallad hård HRM. Ett annat tecken på att hård HRM ökade i popularitet var 
att antalet tidsbegränsade anställningar, uthyrning av personal och outsourcing ökade. 
Företagen försökte skapa flexibilitet genom att minska antalet fast anställda samt att öka de 
tidsbegränsade anställningarna. Företag som hyr ut personal såg sin chans att tjäna pengar och 
den typen av företag ökade i antal. Generellt blev personalen själv mer ansvariga över sin 
kompetens - och karriärutveckling. Den egna individens ansvar blev viktigt. (Damm & 
Tengblad, a.a.) 
 
Diskussionen om HRM-begreppets innebörd tog enligt Damm och Tengblad (a.a.) rejäl fart år 
1997-1998 i tidningen Personal och Ledarskap (se exempelvis Personal och Ledarskap, nr 7, 9 
och 11, 1997 samt nr 1, 1998). Akademikerförbundet SSR menade att HRM endast var ett 
kortsiktigt och ekonomiskt perspektiv där individen åsidosätts. De var rädda för att det 
svenska arbetslivet skulle amerikaniseras och ville hellre satsa på att skapa humanistiska ideal 
för det framtida arbetslivet. Motparten Magnus Söderström menade att det inte fanns något 
annat alternativ än att implementera HRM i Sverige eftersom konkurrensen på 
arbetsmarknaden var hård och därför behövde förändring och flexibilitet. Han ville att 
företagen skulle ta sig an detta synsätt och försöka hitta en samsyn där både företagens och 
individernas intressen tillgodosågs. Det finns inte en entydig uppfattning om vad HRM 
innebär och vad det har för effekter. Men eftersom HRM används i svenska företag så menar 
Magnus Söderström att det är viktig att skapa en svensk modell och då är även de kritiska 
rösterna viktiga. Det är viktigt att diskutera konsekvenser som tillfälliga arbetskontrakt, 
outsourcing, och decentraliserat personalansvar. (Damm & Tengblad, a.a.) 
 
Under efterkrigstiden har personalarbetet förändrats från att ha varit en administrativ funktion 
till att bli en strategisk, enligt Söderström (1997). Detta förklarar författaren dels med en 
strukturell faktor och dels med en produktionsekonomisk faktor. Med den strukturella avser 
författaren förändringen från industrisamhälle till tjänstesamhälle. I industrisamhället var 
tillväxten god för att under tjänstesamhället kantas av begränsad tillväxt och stark konkurrens. 
Den produktionsekonomiska faktorn visar den förskjutning som skett i fråga om 
produktionsfaktorernas relativa betydelse, där kompetens och arbetskraft numera får störst 
ekonomisk betydelse både som kostnad och intäktskälla. I och med detta blir personalen 
organisationernas viktigaste resurs. Söderström (a.a.) nämner även andra betydelsefulla 
förändringar som han anser ha påverkat personalarbetets inriktning och innehåll. Främst 
menar han att personalfunktionen har fått en tydligare arbetsgivaridentitet samt att det har 
skett en decentralisering av personalarbetet och en professionalisering bland 
personalspecialister.   
 
Söderström (a.a.) blickar framåt och tror att den ökade konkurrensen samt det faktum att 
personalen numera är den viktigaste resursen i många organisationer kommer att leda till 
ökade krav på utveckling av tjänster och produkter. Det medför även krav på bra relationer till 
kunder, ökad produktivitet och användning av resurser på ett så effektiv sätt som möjligt. 
Detta kommer enligt författaren för personalarbetarnas del innebära att de skall fungera som 
ett professionellt stöd för att utveckla kompetens och kvalitet inom verksamheten. Det 
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kommer även att ställas högra krav på att personalarbetarnas insatser leder till flexibilitet och 
kostandseffektiva arbetssätt.  

2.3.4 Personalarbete i framtiden 
 
Damm och Tengblad (2004) hävdar inte att de vet hur det framtida personalarbetet kommer 
att se ut.  De försöker i stället att lyfta fram de tendenser som de tror kan utvecklas till något 
nytt inom personalarbetet, bortanför Human Resource Management- eran (HRM). HRM utgår 
från ett organisationsperspektiv där cheferna och organisationen formar de anställda. HRM får 
en mer konserverade än utvecklande effekt. I och med individualiseringen i samhället menar 
författarna att HRM:s organisationsperspektiv får en svår utmaning. Många människor kräver 
att bli behandlade som individer och godtar inte att bli behandlade som ett kollektiv. De vill 
vidareutvecklas och få den lön och kompetensutvecklig som utgår från deras specifika 
individ. Eftersom arbetstagarna blir mer individualiserade kommer därmed arbetsplatsen att 
bli mer mångskiftande. Författarna menar att det därför har blivit svårare att till exempel göra 
bedömningar av kompetensbehov från ett organisationsperspektiv och att de enskilda 
individerna själva kan identifiera det behovet bättre. (Damm & Tengblad, a.a.) 
 
Damm och Tengblad (a.a.) menar att idealet på 50-talet var att de anställda stannade på en och 
samma arbetsplats så länge som möjligt. Personalomsättningen skulle vara låg och de som 
ofta bytte arbetsplats fick en negativ stämpel. De så kallade ”hoppjerkorna” ville man inte ha 
på arbetsplatsen och istället värnade man om de som var lojala med företaget och strävade 
efter att få guldklocka. Idag ser det annorlunda ut och företag vill gärna ha in ny och 
välutbildad personal i sitt företag, även om det inte är för alltid.  
 
Det förekommer så kallad kompetensväxling där arbetsgivaren försöker få den äldre 
personalen att byta arbete. Författarna anser då att organisationen har misslyckats med att 
hålla sin personal med kompetensutveckling. De tror att de till stor del beror på att det är svårt 
att se över det framtida kompetensbehovet från organisationsnivå. Författarna menar att både 
organisationerna och de anställda kan förlora på denna kompetensväxlingsproblematik. 
Organisationen tvingas kanske att betala för tjänster som inte längre behövs och de anställda 
är inte längre behövda på sina arbetsplatser. För att företagen inte skall behöva sitta fast med 
personer som inte längre har den rätta kompetensen menar författarna att diskussionen om 
kompetensväxling bör komma igång i ett tidigt skede, innan de hamnar i den tråkiga sitsen. 
Författarna föreslår att företagen kan erbjuda de anställda oberoende karriärrådgivning samt 
erbjuda de anställda att kontinuerligt delta vid vad de kallar ”kompetensfriskvård”. 
Författarna tycker att det skall uppfattas som något positivt att de anställda är attraktiva även 
utanför den egna organisationen.  
 
För att inte riskera att hamna i den här situationen menar Damm och Tengblad (a.a.) att det är 
viktigt för individen att försöka utvidga en specialiserad kompetens för att bli externt 
efterfrågad. Om inte riskerar man att bli överflödig när organisationen utvecklas och behöver 
annan kompetens. De menar att de är bra att i framtiden se till att man är attraktiv även 
utanför den egna arbetsplatsen. Istället för att vara lojal mot företaget kan det vara bra att vara 
lojal mot sin egen kompetens och byta arbetsplats när det behövs. För företagens del kan det 
innebära att de mer än tidigare måste anstränga sig för att få behålla kompetent personal, 
eftersom konkurrensen ökar.  Damm & Tengblad (a.a.) anser att det kan vara en fördel att se 
över de anställningsmöjligheter som finns idag och kanske vara öppen för nya 
anställningsformer. En lösning skulle kunna vara att de anställda faktiskt arbetar åt flera 
företag på samma gång. Detta skulle ge de anställda möjligheterna att utveckla den egna 
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kompetensen och bygga på sina erfarenheter och därmed bli attraktiva för fler arbetsgivare. 
De enskilda företagen blir då inte ansvariga för de anställdas kompetensutveckling.  
 
Frågan är hur personalarbetet kommer att se ut när individerna blir sina egna uppdragsgivare. 
Författarna tror att personalvetarnas roll i detta framtidsscenario blir att skapa attraktiva 
organisatoriska miljöer där individerna vill vara och utvecklas i. I det individorienterade 
personalarbetet kan det även bli viktigt att förse de anställda med verktyg och resurser som de 
behöver för sin egen utveckling. Personalarbetarna kommer i det individfokuserade arbetet att 
bistå med rådgivning och mäkleri. Det kommer att uppstå ett stort behov av professionella 
rådgivare eftersom de anställda själv kommer att få ta stort eget ansvar för sin egen karriär. 
Mäklarroller består i att personalarbetarna försöker att pussla ihop det kompetensbehov som 
finns med den kompetensresurs som individerna har. De har större överblick av vilka behov 
och vilken potential som finns överlag. Vidare tror författarna att personaladministration (till 
exempel rekrytering, lönehantering) och juridik även i framtiden kommer att behövas. (Damm 
& Tengblad, a.a.) 
  
2.3.4.1 Cranfieldrapporten 1999-2000 
 
Lindeberg och Månson (2002) har skrivit en rapport om den största europeiska 
undersökningen som gjorts om personalarbete, Cranfieldundersökningen, som genomförts sex 
gånger. Undersökningen från 1999-2000 visar att personalarbetet i Sverige går mot en 
decentralisering av personalansvaret till avdelningscheferna vilket innebär ett delat ansvar 
mellan avdelningscheferna och personalavdelningarna. Personalavdelningarna har dock 
fortfarande ansvaret för relationen mellan arbetsgivare och fack. Policybesluten har däremot 
centraliserats och fastställs i stor uträckning på central nivå. En stor utmaning för 
personalfunktionen i framtiden rör bemanningsplanering och rekrytering, det kommer att bli 
oerhört viktigt att kunna rekrytera och behålla duktig personal. Undersökningen visar en 
ökning av flexibla arbetsformer, ökade satsningar på kompetensutveckling samt en ökning av 
kommunikation och information till de anställda. Den visar även en tendens till ett ökat 
inflytande för personalfunktionen i och med att personalchefen engageras från början i 
mycket högre utsträckning än tidigare i frågor som rör verksamheten. Avslutningsvis visar 
undersökningen att personalavdelningarnas storlek har minskat i jämförelse med tidigare 
undersökningar.  
 
2.3.4.2 Cranfieldrapporten 2004  
 
Rapporten från Cranfieldundersökningen som genomfördes 2004 har ännu inte publicerats. Vi 
har dock tagit del av opublicerat material som rör det svenska personalarbetet skriven av 
Lindeberg. Cranfieldrapporten 1999-2000 visade en trend mot att avdelningscheferna fått ett 
allt större ansvar för personalfrågor såsom rekrytering, utbildning och lönesättning. 
Undersökningen från 2004 visar att den trenden avstannat och att en del av ansvaret gått 
tillbaka till personalavdelningarna. Dagens personalarbete utförs av både avdelningscheferna 
och personalavdelningarna i samråd med varandra. Inom rekrytering och personalutbildning 
har dock avdelningscheferna det största ansvaret.  
 
Undersökningen 2004 visar även en utveckling mot att allt fler organisationer har någon form 
av datoriserade personalsystem som i första hand används för lönehantering och 
tidsregistrering. Många organisationer använder också systemen för hantering av förmåner 
och personalutveckling.  I och med det ökade behovet att följa upp olika kostnader för till 
exempel sjukfrånvaro och personalomsättning krävs att de datoriserade personalsystemen 
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fungerar på ett tillfredställande sätt. I början av 1990-talet trodde många att olika flexibla 
arbetsformer skulle komma att bli allt vanligare, de två senaste Cranfieldundersökningarna 
visar dock att flexibla arbetsformer inte fått det genomslag som förutsågs. Vissa former såsom 
deltidsarbete och övertidsarbete har dock visat en viss ökning under 90-talet. Flexibel 
arbetstid är det som har ökat mest, medan skiftarbete har minskat.  
 
2004 års undersökning visar att den största utmaningen för personalfunktionen de närmaste 
tre åren är att klara av personalförsörjningen. Det handlar till stor del om att lyckas rekrytera 
och behålla rätt personal samt att klara av generationsväxlingen i och med de kommande 
pensionsavgångarna. Undersökningen visar att sjukfrånvaro, hälsa, arbetsmiljö och 
kompetensutveckling är områden som personalarbetare i framtiden kommer att få arbeta med. 
De tre viktigaste utbildningsbehoven inom organisationer de närmaste tre åren är 
ledarutveckling, yrkestekniska färdigheter och datakunskaper. Ledarutveckling nämndes som 
viktigt redan i 1999 års undersökning. Dagens organisationer ställer höga krav på cheferna 
och många 40-talister går nu i pension och efterträds av yngre kollegor, vilket skapar ett stort 
behov av utvecklingsinsatser.  
 
2004 års undersöknings visar också en trend mot formella belöningssystem. Formella 
belöningssystem används som ett instrument för chefen vid lönesättning samt till att följa upp 
att de anställda presterar det de ska. Undersökningen visar vidare att alla former av 
information till de anställda ökat. Det som ökat mest är information via datanätet och e-post. 
Många organisationer använder sig också i allt större uträckning av attitydundersökningar för 
att ta del av de anställdas synpunkter. Kommunikation och informationsöverföring ökar 
generellt sätt inom organisationerna. I cranfieldundersökningen från 1999 var trenden den att 
policybesluten alltmer centraliserades från att ha fattats på lokal- och mellannivå till att 
besluten mer och mer fattades högre upp i organisationerna. Centralstyrning har dock 
avstannat i undersökningen från 2004.  
 
2.3.4.3 Föreläsning om personalarbetets framtid 
 
Vi har varit på en föreläsning i samband med att P-programmet firade 25-års jubileum 25/11-
05 i Uppsalas Universitetsaula. Magnus Söderström och Kjell Lindström vilka båda är insatta 
i personalarbetets utveckling höll föreläsningen om personalarbetets framtid.  
 
Föreläsarna tror att det i framtiden blir viktigt för organisationer att ta hänsyn till aktörer 
utanför organisationen. EU, myndigheter och andra parter sätter upp spelregler som 
organisationer måste följa. I framtiden tror de att personer som arbetar med personalfrågor 
måste kunna fungera som politiska aktörer för att få sina idéer genomdrivna. Föreläsarna tror 
vidare att det kommer bli viktigt att organisationens och individens livskurvor matchar 
varandra. Både individer och organisationer har livskurvor som går från födsel till död och det 
optimala enligt den här tesen är att de båda livskurvorna går hand i hand eftersom det är när 
kurvorna möts som lärande och utveckling sker. Framtidens organisationer blir mer och mer 
internationella, i och med ett större samarbete över nationsgränserna. Personer som i 
framtiden arbetar med personalfrågor måste därför vara internationella.  
 
Företag består enligt föreläsarna av komplicerade system med underleverantörer, partners, 
projekt, allianser och nätverk. Detta skapar många maktcentrum och informationskanaler som 
personalarbetare måste hantera genom att se sig själva som aktörer på ett politiskt fält, där det 
viktiga blir att skapa opinion och allianser för att få genomslag för sina frågor. Organisationer 
kommer i framtiden att fungera som en spelplan för idéer, aktörer och politik och kommer 
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därför att behöva arbeta med värden och idéer. Det kommer även att bli viktigt att ha fokus på 
hela organisationen och inte bara på den egna avdelningen för att säkerställa enhetlighet i alla 
led i organisationen. Informationshantering i framtiden kommer att ligga i olika 
informationsteknikssystem och därför måste de anställda i organisationen lära sig hantera 
dessa. 
 
Vidare tror föreläsarna att arbetsrätten kommer att ersättas av handelsrätten eftersom 
avtalsskrivande och andra juridiska element kommer att öka för dem som arbetar med 
personalarbete. Handelsrätten ger en bredare juridisk kunskap än arbetsrätten. 
Föreläsarna tror att standardisering, kontroll och processer med understödjande teknologi 
kommer att bli vanligt i framtiden. De sammankopplar detta med Taylors idéer om hur man 
skapar effektivitet i en organisation. Föreläsarna menar att detta även kommer att bli en 
verklighet inom tjänstesektorn. De menar också att det kommer att bli en återgång till 
avgränsade och väl definierade arbets- och yrkesuppgifter. Avslutningsvis pratar de om att 
etikfrågor kommer hamna i fokus. 

2.4 Lärande i arbetslivet 
 
Begreppet lärande har många olika definitioner och hur man väljer att definiera begreppet 
beror till viss del på ens teoretiska utgångspunkter. Ellström (2000) skriver en definition som 
är ett försök att ringa in den minsta gemensamma nämnare vad gäller synen på lärande: ”Med 
lärande avses här relativt varaktiga förändringar hos en individ som ett resultat av individens 
samspel med sin omgivning.” (s. 67) Lärande betraktas idag allmänt som en process som 
pågår hela livet och inte en process som stannar upp när vi slutar skolan i ungdomsåren. 
Ellström (a.a.) menar att den största skillnaden mellan ungas och vuxnas lärande handlar om 
deras sätt att utnyttja inlärningsstrategier. Vuxna utnyttjar till exempel i högre grad än unga 
sina tidigare kunskaper och erfarenheter för att lära i nya situationer. Synen på lärandet som 
en livslång process innebär även en uppluckring av den tidigare distinkta gränsdragningen 
mellan utbildning och arbetsliv. Det informella lärandet i det dagliga arbetet har fått större 
betydelse där personlighetsutveckling, förmåga att lära nytt, helhetssyn, kvalitetsmedvetande, 
självförtroende samt kommunikations- och samarbetsförmåga värderas lika högt som formella 
specifika yrkeskunskaper. ( Ellström, 1996)  
 
Skälen till att livslångs lärande och därmed lärande i arbetslivet har fått större betydelse 
menar Ellström (a.a.) är flera. Det första skälet beror enligt författaren på 
produktionsekonomiska överväganden. Arbetslivets utveckling som kommer sig av tekniska 
och arbetsorganisatoriska förändringar (nya produktionskoncept) leder till ökad komplexitet 
och decentralisering samt ett större spridande av beslutsfattande. De anställda antas inte bara 
kunna följa instruktioner utan förväntas även vara mångkunniga, flexibla och kunna styra upp 
sitt eget arbete, vilket leder till att även kompetenskraven förändras. Det andra skälet är att det 
idag görs fler överväganden som utgår från olika krav på arbetsmiljön. Forskning har bland 
annat visat att arbetsmiljö som stimulerar och uppmuntrar till lärande och 
kompetensutveckling har grundläggande betydelse för medarbetares hälsa, trivsel och 
personliga utveckling. Ett tredje skäl som han menar har påverkat lärandets ökade betydelse i 
arbetslivet är fördelnings- och demokratipolitiska överväganden. Skälet är nära kopplat till de 
andra och belyser vikten av möjligheterna till lärande i arbetet vilka anses påverka både 
individens utveckling, villighet att engagera sig politiskt och att delta i vuxenutbildning. Det 
sista skälet är av pedagogisk art där man tagit hänsyn till den forskning som visar att det finns 
en del skillnader vad gäller lärande i formella utbildningssituationer och i lärande i det 
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praktiska livet. Forskningen visar att endast lite av det som lärs i formella utbildningar 
överförs och används som bas för praktiska handlande i arbetet.  
 
Ett sätt att förhålla sig till det egna lärandet inom yrket kan enligt Folkesson (2005) vara att 
man utgår från att någon annan ska avgöra vilka kunskaper som är nödvändiga och hur dessa 
ska uppnås. Ett sådant lärande sker via styrning utifrån/uppifrån. Individen är passiv såtillvida 
att inga egna initiativ till lärande tas. Initiativen kan komma från ledningsgruppen eller 
överordnade chefer om att arbetet ska skötas på ett visst sätt samt krav på vilka som ska 
samarbeta med vilka. Ett perspektiv som innebär att det egna lärandet styrs utifrån är vanligt 
under de första åren i arbetslivet och kan relateras till att man i början av sitt yrkesverksamma 
liv känner sig osäker. Om lärande sker via styrning utifrån/uppifrån är det fråga om ett slags 
anpassningsinriktat lärande och kan ses som en önskan att passa in i yrket och i den kultur 
som råder. Nybörjaren ser hur experten agerar i olika situationer, för att sedan ta efter dennes 
tillvägagångssätt. Nybörjaren överlämnar ansvaret till de erfarna att bedöma vilka kunskaper 
som är användbara samt hur problem ska hantera. Reflektion motsvaras i utifrånperspektivet 
av att lära sig utföra givna uppgifter bättre. (Folkesson, a.a.) De anpassningsinriktade lärandet 
karaktäriseras av att man lär sig något med utgångspunkt i givna mål, uppgifter och metoder 
utan att ifrågasätta. Lärandet innebär att tillägna sig på förhand definierade kunskaper, rutiner 
och tankesätt. Det anpassningsinriktade lärandet innebär ”att göra sakerna rätt”, individen bör 
ha en kompetens för anpassning. (Ellström, 2001) 
 
Ett utvecklingsinriktat lärande innebär en rörelse från ett rutiniserat handlande till ett 
reflektivt handlande (Ellström, a.a.). En förutsättning för att lämna ett anpassningsinriktad 
lärande är att individen uppnår en grundtrygghet och stabilitet i sin yrkesroll främst genom att 
rutiner och vanor skapas, något som utifrånperspektivet bidrar till att skapa. Ett perspektiv på 
lärande som möjliggör ett mer utvecklingsinriktat lärande är ett perspektiv där det egna 
lärandet kommer inifrån. Motivationen kommer inifrån och styrs av behov som individen 
upplever sig ha. Lärandet sker till exempel genom att individen själv tar kontakt med kollegor 
för att samarbeta kring ett problem. Individen avgör själv vad som är viktigt att upptäcka och 
förändra och försöker själv finna lösningar på problem. I ett inifrånperspektiv styr individen 
på ett reflekterat sätt sitt eget lärande. (Folkesson, 2005) 
 
Ellström (2000) skriver att existensen av klart formulerade mål är en grundpelare för 
individens handlande och möjlighet att lära av detta. Målen är utgångspunkten för 
utformningen av intentioner och handlingsplaner som fungerar som en morot för individen att 
utföra handlingar. Målen fungerar även som bedömningsgrund när handlingens effekter och 
konsekvenser värderas. Författaren skriver att det är viktigt att individen formulerar mål innan 
handlingen utförs, att de utförs, samt att målen är oförändrade under planering och utförande. 
Det är väsentligt att målen styr handlandet. Att en verksamhet har tydliga mål är ändå inte 
tillräckligt för att uppnå motivation och lärande hos individen. Det krävs även att det råder 
konsensus kring målen i verksamheten och att individerna förstår innebörden med målen, 
accepterar dem och känner sig engagerade. I vilken utsträckning en organisation klara av att 
skapa engagemang hos sina medarbetare påverkas bland annat av ledningens makt och 
auktoritet samt arbetskamraternas inställning och påverkan. Forskning har dock visat att mål 
ofta är inkonsekventa och/eller vagt formulerade. Det leder till att resultaten inte blir vad de 
borde och att målen inte får den avsedda funktionen. (Ellström, a.a.) 
 
En annan aspekt som Ellström (a.a.) menar kan påverka individens möjligheter till lärande är 
exempelvis hur en arbetsuppgift är utformad. Dess utformning kan antingen främja eller 
hindra ett kompetenshöjande lärande hos individen. För att lära av en uppgift är det av stor 
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betydelse att kvalifikationskraven är tillräckligt höga, det vill säga att uppgiften innebär en 
utmaning för individen. I detta sammanhang menas med kvalifikationskrav uppgiftens 
komplexitet samt vilket utrymme individen har att själv kunna påverka sitt arbete med 
uppgiften (graden av autonomi- kontroll). En alltför låg grad av komplexitet leder till 
enformighet och sämre intellektuell förmåga, vilket innebär mindre möjligheter till lärande. Å 
andra sidan kan en uppgift med för hög komplexitet leda till stress och sämre prestation. 
(Ellström, a.a.) 
 
Vad gäller uppgiftens grad av handlingsfrihet skiljer man mellan den objektiva och subjektiva 
handlingsfrihet som individen har. Den objektiva friheten berör individens möjlighet att 
påverka formuleringen av uppgiften samt möjlighet att själv välja metod för att lösa denna. 
Utöver den objektiva friheten krävs även att individen har förmågan att utnyttja de objektiva 
gränser som uppgiften har. Vilken förmåga individen har att göra detta styrs bland annat av de 
subjektiva gränser som individen själv sätter, det vill säga vad individen själv eftersträvar och 
anser möjligt. Faktorer som organisationsklimat och individens självförtroende anses påverka 
detta. (Ellström, a.a.)  
 
3 Metod 
 
I metoddelen går vi igenom hur vi har genomfört vår undersökning. Här beskrivs 
datainsamlingsmetod, urval av informanter, etiska ställningstaganden som vi tagit hänsyn till 
samt genomförande och bearbetning av intervjuerna. 

3.1 Val av datainsamlingsmetod  
 
I vår undersökning vill vi ta del av fyra personers tankar kring personalarbetets utveckling. 
Dessa personer har på olika sätt lång erfarenhet av personalarbete. För att ta del av deras 
tankar väljer vi att utföra intervjuer. Anledningen till att vi väljer att utföra intervjuer är för att 
informanterna ska få möjlighet att friare svara på våra frågor. Vi tror att det är viktigt att 
informanterna ges möjlighet att utveckla sina svar, vilket är lättare vid en intervju. Vid en 
enkätundersökning finns det en risk att intervjupersonerna inte orkar skriva lika omfattande 
och uttömmande svar, vilket skulle leda till att vi går miste om viktig information. Inför våra 
intervjuer konstruerade vi en intervjuguide (se bilaga två). En intervjuguide består enligt 
Kvale (1997) av de ämnen som ska undersökas samt den ordning i vilken ämnena ska tas upp 
under intervjun. Guiden kan antingen beskriva olika ämnen som ska tas upp eller bestå av en 
rad grundligt formulerade frågor.  
 
Eftersom vi vill ha öppna frågor där intervjun mer kan liknas vid ett samtal kommer våra 
intervjuer att likna det Bryman (2001) kallar för semistrukturerade intervjuer. En 
semistrukturerad intervju innebär att intervjuaren har en uppsättning frågor med sig men där 
ordningsföljden på frågorna kan variera från intervju till intervju. Frågorna brukar vara ganska 
allmänt formulerade för att informanten inte ska blir så styrd av frågorna. Intervjuaren har 
också möjlighet att ställa uppföljningsfrågor om något skulle vara oklart.  En helt strukturerad 
intervju tror vi kommer att styra informanten för mycket och att en helt ostrukturerad intervju 
kommer leda till att informanten pratar om för vår undersökning ovidkommande saker. Vi 
anser oss även vara för oerfarna som intervjuare för att på ett bra sätt kunna genomföra en 
ostrukturerad intervju.  
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3.2 Urval  
 
Vårt val av intervjupersoner gjordes genom det som Halvorsen (1992) kallar för strategiskt 
urval. Ett strategiskt urval är bra att använda om man ska göra ett litet urval och om man 
strävar efter att intervjua personer med kunskaper inom ett visst område. Strategiskt urval 
innebär enligt Bryman (2001) att man själv väljer vilka som ska ingå i undersökningen utifrån 
kriterier som man själv satt upp. När vi valde intervjupersoner tog vi även hänsyn till var de 
befann sig geografisk, vilket författaren kallar för ett bekvämlighetsurval, det innebär att man 
väljer personer som för närvarande finns tillgängliga.  
 
En av oss har sedan tidigare kontakt med ett studieförbund som bedriver kurser inom 
personalområdet. Därmed har de mycket kontakter med personer inom personalområdet som 
de hjälpt oss att få kontakt med. Vi fick namn på 22 personer som blev förberedda av 
studieförbundet att vi skulle komma att höra av oss till dem. Förutom namn, telefonnummer 
och mailadress till dessa personer fick vi veta vilket företag de arbetar åt, vilken erfarenhet av 
personalarbete de har samt deras nuvarande befattning.  
 
Vi skickade ett mail till samtliga 22 personer där vi förklarade vårt syfte med undersökningen. 
I mailet frågade vi om de trodde att de skulle kunna svara på frågor angående personalarbetets 
utveckling och om de i så fall kunde tänka sig att ställa upp i en intervju. Anledningen till att 
vi skickade detta mail var att personerna själva skulle få ta ställning till om deras kunskaper 
skulle kunna vara till vår hjälp. I och med detta fick de även en chans att på ett enkelt sätt 
tacka nej till intervjun. En person tackade nej till att delta i vår undersökning, åtta personer 
svarade ej och tretton personer tackade ja. Av dessa tretton valde vi ut de sex som vi tyckte 
stämde bäst överens med våra kriterier (se avgränsningar). Vi kontaktade de utvalda 
personerna via telefon och avtalade tid för intervju. Till de personer som kunde tänka sig att 
ställa upp i vår underökning men som vi valde att inte ta med sände vi ett mail där vi 
meddelade att de inte längre var aktuella i vår undersökning och tackade för visat intresse. De 
som inte hade svarat på vårt mail kontaktade vi ej. När det började närma sig intervjutillfället 
var det två informanter som drog sig ur. Eftersom vi då tyckte att det gått för lång tid av 
terminen ansåg vi inte att det fanns tid för att boka in och genomföra två intervjuer till. 
 
Den första personen som vi intervjuade arbetar som personalkonsult. Kortfattad består hans 
bakgrund av att han har läst på P-linjen med en arbetsmarknadsteknisk inriktning med 
ekonomi. Direkt efter utbildningen började informanten att arbeta som personalsekreterare där 
han arbetade i några år. Därefter började han på sin nuvarande befattning som personalkonsult 
vars arbetsuppgifter till stor del består av att stödja den verksamhetsansvarige chefen, det vill 
säga stödja den som har huvudansvaret för personalfrågor. 
 
Informant nummer två kallar sig själv för personalvetare och har arbetat med personalfrågor 
hela sitt verksamma yrkesliv. Informanten anser själva att hans specialitet är att arbetar med 
personalsystemfrågor. För några år sedan valde han att lämna sin tjänst för att starta ett eget 
företag. Det egna företaget arbetar med att köpa in personalsystem som de säljer till företag 
och ser sedan till att systemen fungerar bra i verksamheterna.  
 
Nästa informant har gått p-linjen och har sedan dess arbetat professionellt med personalfrågor 
i olika verksamheter. Där emellan har informanten även hunnit med att forska och undervisa 
på universitetsnivå. Idag driver informanten ett företag tillsammans med en kompanjon. 
Företaget erbjuder utbildning och kurser för vuxna inom HR området. Informantens 
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arbetsuppgifter består bland annat av att föreläsa om HR i framtiden och organisationslära 
samt att ha kurser i projektledning och ledarskap. 
 
Den sista personen som vi intervjuade har också läst p-linjen. Efter studierna arbetade hon 
som personalsekreterare i många år. Idag arbetar hon som personalchef och hennes 
arbetsuppgifter består till stor del av löneförhandlingar, ledarutveckling, ledarstöd och 
avtalsfrågor.   

3.3 Etiska ställningstaganden 
 
Bryman (2001) tar i sin bok Samhällsvetenskapliga metoder upp fyra etiska principer som 
man som forskare bör hålla sig till när man genomför en vetenskaplig undersökning.  
 
Den första principen är informationskravet som innebär att forskaren ska informera de 
personer som berörs av undersökningens om dess syfte. Informationskravet innebär också att 
personer som ingår i undersökningen ska informeras om att deras deltagande är frivilligt och 
att de när som helst under undersökningen har rätt att avbryta. För att uppfylla 
informationskravet lämnade vi vid intervjutillfället ett informationsbrev (se bilaga 1) till 
informanten där vi informerade om syftet med undersökningen samt att de när som helst 
under undersökningen hade rätt att avbryta sin medverkan. Före intervjutillfället skickade vi 
ett mail till samtliga personer i vårt urval med en förfrågan om de kunde tänka sig att ställa 
upp i vår undersökning vilket gjorde att de på ett tidigt stadium kunde välja att inte medverka. 
De som ställde sig positiva till att ställa upp i en intervju ringde vi till för att avtala tid och 
plats för intervjun, under telefonsamtalet gavs informanterna ytterligare är chans att avbryta 
sin medverkan innan intervjutillfället. 
 
Den andra är samtyckeskravet som innebär att de personer som ingår i undersökningen har 
rätt att själva bestämma över sin medverkan. Detta krav uppfylldes genom att vi i mailen och i 
telefonsamtalen gav personerna chansen att avstå från att delta i vår undersökning. I och med 
att de fyra vi intervjuade gick med på att träffa oss anser vi att samtyckeskravet är uppfyllt. 
Den tredje principen, konfidentialitetskravet innebär att uppgifter om personer som deltar i 
undersökningen ska behandlas med så stor konfidentialitet som möjligt. Personuppgifter ska 
vidare förvars på sådant sätt att det är omöjligt för utomstående att komma åt uppgifterna. 
Med hänsyn till detta krav har vi inte med några namn eller andra personuppgifter i vårt 
redovisade material. Vidare har vi förvarat anteckningar, inspelningar och annat material från 
undersökningen på ett sådant sätt att utomstående inte har kunnat komma åt materialet. Den 
sista principen, nyttjandekravet innebär att uppgifter som samlas in bara får användas för 
forskningsändamålet. Med detta krav i åtanke har vi endast nyttjat det insamlade materialet 
till denna undersökning. 

3.4 Genomförande av intervjuerna 
 
När vi kontaktade intervjupersonerna upplevde vi dem välvilligt inställda till att medverka i 
vår undersökning. Det var inga problem att boka in tid för intervjuerna inom en snar framtid. 
Kvale (1997) beskriver att det råder en ojämn maktbalans mellan intervjuaren och den 
intervjuade och att intervjuaren därför måste bygga upp en atmosfär där informanten känner 
sig trygg nog för att tala fritt om sina erfarenheter och tankar. Intervjuaren har makten genom 
att denne definierar situationen, introducerar samtalsämnen och genom hela intervjuförloppet 
styr genom att ställa ytterligare frågor. Eftersom vi var två intervjuare försökte vi tänka extra 
mycket på maktbalansen. För att försöka jämna ut maktbalansen och för att få informanten att 
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känna sig så trygg och bekväm som möjligt lät vi dem avgöra var intervjun skulle äga rum. 
Tre av intervjuerna genomfördes på informanternas arbetsplatser och en intervju genomfördes 
i ett konferensrum på ett hotell. Under en intervju fick vi sitta i fikarummet där det var ganska 
mycket spring för att hämta kaffe och värma mat, vilket vi upplevde som störande. I efterhand 
inser vi att vi hade kunnat säga till om att få sitta i ett ostört rum.  Under två av intervjuerna 
blev vi avbrutna av att informanterna svarade i sina telefoner. Endast en intervju genomfördes 
helt ostört.  
 
Det första vi gjorde när vi kom till intervjusituationen var att lämna ett informationsbrev (se 
bilaga 1). I det informerade vi om syftet med undersökningen och de etiska överväganden 
som vi håller oss till. Där fanns även våra telefonnummer i fall informanten skulle vilja 
kontakta oss efter intervjutillfället. Under intervjuerna som pågick mellan 1-2 timmar var det 
en av oss som var aktiv och ställde frågor medan den andra förde anteckningar. Vi valde att 
föra antecknar trots att vi bandade samtalen i fall att bandningen inte skulle fungera. 
Bandningen av intervjuerna fungerade dock bra. Vi tycket inte att det var nödvändigt för båda 
att anteckna, vidare kan det verka nonchalant mot informanten om båda antecknar under 
pågående samtal. Dessutom hade maktbalansen känts ännu mer ojämn om både hade ställt 
frågor till informanten. En av intervjupersonerna kände sig inte bekväm med att vi skulle 
banda samtalet vilket vi självklart respekterade. Att vi inte fick banda samtalet kan ha 
påverkat resultatet så till vida att vi gått miste om information, detta eftersom det var svårt att 
hinna få ner allting på papper.  
 
Under tre av intervjuerna upplevde vi att det var svårt att få svar på vissa av frågorna. 
Informanterna svarade mer övergripande än vad vi hade tänkt att de skulle göra när vi 
konstruerade vår intervjuguide. Eventuellt kan det ha berott på att vi inte är erfarna intervjuare 
och därmed hade svårt att styra in informanterna på våra frågor. I en av intervjuerna tror vi 
även att det kan ha berott på att informanten inte riktigt lyssnade på våra frågor. Informanten 
hade redan från början bestämt vad han skulle berätta om och detta avvek han inte ifrån trots 
våra frågor. Vi tycker ändå att vi genom våra intervjuer har fått svar på våra frågor.  

3.5 Bearbetning av intervjuerna  
 
Direkt efter att alla intervjuer var genomförda påbörjade vi vår bearbetning av materialet. Vi 
valde att sammanfatta det som var intressant för vår undersökning genom att lyssna på 
inspelningarna och föra in detta i ett dokument. Eftersom vi lyssnade igenom intervjuerna och 
antecknade ansåg vi det inte nödvändigt att transkribera hela materialet. Detta arbete med 
intervjuerna delade vi på och vi arbetade på varsitt håll med två intervjuer var. Efter att vi 
hade lyssnat och antecknat från intervjuinspelningarna valde vi att presentera resultaten i en 
gemensam resultat- och analysdel.  Att presentera resultatet från intervjuerna var och en för 
sig hade blivit långt och segdraget för läsaren att ta sig igenom. Eftersom vi presenterar 
resultaten av intervjuerna tillsammans tror vi att det blir lättare för läsaren att få en 
överskådlighet.  
 
I vår undersökning har vi strävat efter det som Rosengren och Arvidson (2002) kallar 
intersubjektivitet. Intersubjektivitet innebär att två individers resultat i en undersökning 
överensstämmer med varandra. I vår undersökning har vi försökt uppnå intersubjektivitet dels 
genom att båda deltog vid intervjuerna och dels genom att vi direkt efter intervjuerna pratade 
igenom vad som sagts. När vi bearbetade materialet arbetade vi på varsitt håll med två 
intervjuer var. Vi skrev ner materialet från intervjuerna som den andra sedan fick läsa igenom. 
Det visade sig att vi hade uppfattat informanternas utsagor utan anmärkningsvärd skillnad.  



 21

 
Vi har valt att lägga upp resultat- och analysdelen genom att dela upp den i olika områden 
som informanterna har pratat om på intervjuerna. Dessa områden togs upp av våra 
informanter när vi ställde frågor om personalarbetets utveckling och därför använder vi dessa 
områden som rubriker. Rubriksättningen tror vi underlättar för läsaren att hänga med i 
resonemangen. Dessutom tar vi upp de kompetens- och kvalifikationskrav som informanterna 
tror kommer att bli viktiga i framtiden. I presentationen kommer vi även att lägga in citat från 
informanterna. Eftersom att vi inte avser att skilja deras tankar om personalarbetets utveckling 
åt tycker vi inte att det är nödvändigt att namnge informanterna. Vi är intresserade av deras 
tankar om personalarbetets utveckling oavsett vem av dem som gör uttalandet. I resultatet 
kommer vi att benämna dem informanten eller informanterna beroende på om det är en eller 
flera som gör ett uttalande, ibland nämner vi även hur många. Anledningen till detta är att vi 
vill ge en så rättvis bild som möjligt av intervjuerna. 

4 Resultat och analys 
 
Resultat- och analysdelen inleds med ett stycke om vad personalarbete innebär enligt 
informanterna. Vidare tar vi upp områdena administration, personalfunktionens roller, 
rekrytering, arbetsmiljö, personalekonomi och outsourcing som informanterna menar har 
påverkat personalarbetets utveckling. Dessutom tar vi upp vilka kompetens- och 
kvalifikationskrav som kommer att krävas av personalarbetare. 
 
Personalarbete 
 
En av våra informanter tycker att personalarbetet har fått en grund att stå på. När hon började 
arbeta med de här frågorna för 15 år sedan var personalarbetet ifrågasatt och många 
personalenheter avvecklades. Hon anser att personalarbetet har förändrats en hel del under 
åren. Tidigare ordnade personalavdelningarna med det som var trevligt och kul, det vill säga 
de fungerade som festfixare och serviceavdelning, vilket hon inte anser är fallet längre. 
Informanten menar vidare att gårdagens personalenheter hade det fulla ansvaret för att de 
anställa trivdes och mådde bra och att detta ansvar nu ligger på respektive avdelning. 
Wahlström (2004) menar dock att personalavdelningarna fortfarande har som uppgift att se 
till att medarbetarna trivs. Författaren menar att den kanske viktigaste uppgiften för dagens 
personalavdelningar är att ansvara för hanteringen av mänskliga resurser eftersom dessa är en 
dyrbar resurs som när som helst kan välja att lämna organisationen. En viktig arbetsuppgift 
för personalavdelningarna är enligt författaren att skaffa och behålla kompetens personal.  
 
En av informanterna anser att personalarbetaren är en del av affären som sådan och inte som 
tidigare endast den del som arbetar med administration och löneutbetalning. Idag vill fler 
personalarbetare arbeta med de strategiska bitarna, men informanten menar dock att en stor 
del av arbetet fortfarande innebär att arbeta administrativt. Andra viktiga delar har dock 
tillkommit. En av dessa är enligt informanten att vara ett stöd till cheferna i det operativa 
personalarbetet. En annan viktigt del i personalarbetet är att fungera som stöd till ledning i det 
strategiska personalarbetet. Det strategiska personalarbetet handlar enligt vår informant till 
exempel om strategisk personalförsörjning: ”Hur skall företaget få tag i anställda inom en 
treårsperiod med rätt kompetens? Hur skall företaget agera?” Informanten beskriver att om 
ett företag till exempel vet att produktionen kommer att förändras under kommande år och vet 
att de har fel kompetensprofil, så är det strategiska arbetet på ledningsnivå att agera för att få 
den rätta kompetensprofilen. Informanten säger: ”I det här arbetet måste det finnas 
personalkompetens som är med och kan lyfta tillbaka detta i verksamheten.” 
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Personalarbetarnas uppgift är att stötta chefen i sådana sammanhang. De flesta definitioner av 
begreppet personalarbete påminner om varandra, källorna till dessa är överens om att syftet 
med personalarbete är att skaffa, behålla, utveckla, vårda och avveckla personal i relation till 
verksamhetens behov (Söderström, 1997). Att skaffa, behålla, utveckla, vårda och avveckla 
personal anser vi har att göra med den personalförsörjning som informanten ovan pratade om. 
 
Personalarbetet idag är enligt en annan informant ett brett arbetsområde både vad gäller 
kompetensinnehåll och arbetsuppgifter. Spridningen av personalfolk finns från administrativa 
tjänster till strategiska tjänster samt de konsulter som arbetar utanför organisationen. 
Informanten beskriver att personalarbetet befinner sig i den administrativa sfären i ett 
organisationsfält. Den administrativa sfären befinner sig mittemellan organisationens 
operativa kärna och den institutionella sfären som är riktad utåt. Med det menar informanten 
att personalarbetet å ena sidan går ut på att hålla ordning på det som handlar om 
organisationens omvärld samt att leverera till den operativa kärnan i organisationen.  
 
En annan informant tror att personalarbetet kommer att bli mer inriktat på att skapa bra 
teamsammansättningar. Personarbetarnas uppgift blir att skapa dynamiska grupper och se till 
att det finns olikheter och kompletterande kompetenser i en arbetsgrupp. En annan utveckling 
av personalarbetet som vår informant tror kommer att ske är att personalarbetarna kommer att 
behöva tänka mer affärsstrategiskt än tidigare. Det handlar om helhetsfrågor som bör innefatta 
affärsmässigt tänkande säger informanten, till exempel vad personalprocesserna får för 
inverkan på affären och om verksamhetens lönsamhet påverkas positivt eller negativt. 
Informanten tror inte att detta affärsstrategiska tänkande finns hos personalarbetare idag.” Det 
är viktigt att tänka hur saker och ting bidrar till resultaten, att tänka bokföringsmässigt”, 
säger informanten. 
 
En av informanterna pratade om organisatorisk kontroll som en aspekt som påverkar 
personalarbetet. Organisatorisk kontroll innebär att anställda idag kontrolleras vilket enligt 
informanten motverkar en bra arbetsmiljö, lärande och effektivitet. Istället menar informanten 
att medarbetare behöver tillit från organisationen för att kunna lära och uppnå effektivitet. 
Informanten påpekade dock att kontroll kan vara effektivt vid till exempel tillverkning av 
bilar.  Vi tror att den gyllene medelvägen vad gäller kontroll av arbetsuppgifter är 
eftersträvansvärt. Visserligen borde detta vara högst individuellt men vi tror att en alltför stor 
egenkontroll av sina arbetsuppgifter skulle påverka vissa medarbetares insatser negativt. En 
del människor behöver tydliga instruktioner och regler att förhålla sig till. I Ellströms bok 
Kompetens, utbildning och lärande i arbetslivet (2000) kunde vi läsa om den betydelse som 
individens egen kontroll över sina arbetsuppgifter har för lärandet. För att lära av en uppgift 
krävs det båda att uppgiften är komplex och att individen själv har möjlighet att ha kontroll 
över arbetsuppgiftens utformning och sitt sätt att utföra uppgiften.  
 
Administrationens förändring 
 
Våra informanter anlände på arbetsmarknaden mellan 1972 och 1990 och har därmed upplevt 
en del av förändringarna. En förändring som samtliga informanter har märkt är att det 
administrativa arbetet har minskat och förenklats. Alla är dock överens om att 
administrationen fortfarande är en stor del av personalarbetet. En informant menar att 
förenklingen av administrationen kommer leda till att antalet personer som arbetar med 
administration kommer att minska i framtiden. Många administrativa arbetsuppgifter kommer 
att arbetas med utifrån olika datasystem. Löneadministration och fakturahantering är två delar 
som enligt informanterna har genomgått denna förändring. En informant säger att 
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”administrativa tjänster som kan spjälkas upp i mindre delar och som går att trycka in i ett 
system kommer att antingen läggas i ett datasystem eller outsoursas”. En informant menar att 
de administrativa arbetsuppgifterna tidigare till stor del gick ut på att registrera uppgifter i 
olika pappersarkiv och att arbetet idag liknar mer en revisors. Han påpekar att det är viktigt att 
vara noggrann samt att kunna läsa och tillämpa regler i arbetet. 
 
En annan förändring som en informant pratar om är det ökade systemstöden i 
organisationerna. Han tror att systemen kommer att fungera som chefernas verktyg som 
därmed inte kommer att behöva lika mycket stöd av personalarbetare som tidigare. 
Informanten säger: ”Tidigare var det personalarbetaren som hade kunskaperna, idag vet 
chefen men de behöver stöttning i det arbetet.” Vidare menar samma informant att mycket 
sköts individuellt av de anställda med hjälp av systemstöd där de själva knappar in sina 
timrapporter och reseräkningar via datorn. Idag menar informanten att personalarbetet istället 
för att ”knacka in” information består av att granska och eventuellt korrigera information som 
blir skickad till personalarbetaren. I och med att flertalet arbetsuppgifter datoriseras kommer 
informationsteknikskunskaper bli ännu viktigare enligt informanterna. En informant menar att 
det är slöseri med resurser att anställa personal med högskoleutbildning till att arbeta med rent 
administrativa uppgifter. Det är först till de operativa och strategiska bitarna som det är 
nödvändigt. Till det operativa personalarbetet menar informanten att de anställda helst ska ha 
en p-linje utbildning i botten.  
 
Om man ser tillbaka på personalarbetets utveckling så kan man se att det administrativa 
arbetet tog fart på 1950-talet och var sedan en stor del av personalarbetarens arbetsuppgifter i 
flera årtionden. Från att ha arbetat med personalvård blev personalkonsulenternas 
arbetsuppgifter inriktade på personaladministration. I början av 1980-talet började sedan de 
administrativa uppgifterna att successivt trappas ner i och med datorns inträde i 
organisationerna. (Damm & Tengblad, 2004) Förenklingen av de administrativa 
arbetsuppgifterna verkar enligt informanterna att fortsätta i takt med utvecklingen av olika 
datorsystem. Förutom att datorsystemen tar över arbetsuppgifter så minskar de administrativa 
arbetsuppgifterna även på grund av att företag allt oftare väljer att outsoursa delar av 
administrationen (Wahlström, 2004).  
 
En av våra informanter tar upp Fredrick Taylors idéer som ett alternativ för att effektivisera 
personalarbetet. Taylors idéer går ut på att effektivisera arbetsuppgifter genom att dela upp 
dessa i olika moment och vår informant tror att detta kommer att bli aktuellt i framtiden. 
Informanten pratar dock om Taylors återkomst i det tjänsteproducerande arbetet och jämför 
denna idé med den organisationsteori som Taylor använde för att sätta ihop ”flödet” bil. Det 
skulle innebära att varje personalarbetare skulle kunna specialisera sig på olika delar i 
tjänsteproduktionen. Det som Taylor hade som sitt teknologiska understöd var det löpande 
bandet. Informanten menar att det tekniska stödet för tjänstproduktionen idag är IT-stödet. 
Denna utveckling har och kommer att ändra mönstret för personalarbetet eftersom det mer blir 
att var och en av personalarbetarna kommer att arbetar med sin del av processen, säger 
informanten. Informanten menar att ”arbetsuppgifter som går att identifiera som flöden går 
att göra processer av”, något som i framtiden kommer att bli mer aktuellt. Arbetsuppgifter 
som går att identifiera som flöden är till stor del de administrativa arbetsuppgifterna. En 
återgång till taylorismen skulle innebära en fokusering på det anpassningsinriktade lärandet 
eftersom man inom taylorismen inte ifrågasätter utan utför arbetsuppgifterna efter tydligt 
formulerade mål. 
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Frågan är hur den allmänna negativa inställningen till Taylors idéer kommer att påverka dess 
möjlighet att återvända. En negativ konsekvens av att skapa effektivitet på detta sätt kan vara 
att arbetsuppgifterna blir rutiniserade och därmed enformiga. Enformigheten skapar 
förslitningsskador och hög personalomsättning. Resonemanget om Taylors återkomst tycker 
vi ändå låter rimligt eftersom effektivisering är något som ständigt eftersträvas i många olika 
organisatoriska sammanhang. Eftersom många organisationer idag fokuserar på arbetsmiljön 
tror vi dock inte att det kommer att få sådana konsekvenser som på Taylors tid. Det skulle 
kunna innebära att personalarbetarna får mer specialiserade arbetsuppgifter. Två av 
informanterna tror att rutinarbeten kommer att minska vilket talar emot Taylors återkomst. 
Förutom i en intervju och på föreläsningen i samband med P-programmets 25-års jubileum 
har vi har inte stött på några liknande resonemang om Taylors återkomst.  
 
Personalfunktionens roller 
 
Två av informanterna pratar om personalarbetarnas förändrade roll i organisationerna. Den 
ena informanten pratar om att servicerollen som har till uppgift att stödja verksamheten i det 
dagliga personaladministrativa arbetet har minskat, framförallt på grund av att 
administrationen förenklats. Istället menar informanten att de strategiska och de konsultativa 
rollerna har ökat. Det strategiska arbetet i organisationerna handlar till exempel om strategiskt 
planeringsarbete av personalförsörjning. Den strategiska rollen går ut på att fungera som ett 
stöd åt ledningen i det strategiska personalarbetet. Vidare menar den andra informanten att 
personalarbetet har två viktiga roller, den ena handlar om att arbeta administrativt och den 
andra om att fungera som stöd till cheferna i det strategiska och operativa arbetet. Informanten 
menar dock att det i stor utsträckning är jurister och ekonomer som kommer att ha 
huvudansvaret i arbetet med de strategiska bitarna.  
 
Enligt Ulrich (1997) kan personalfunktionen delas in i olika roller som fungerar på olika sätt 
inom organisationen. En av rollerna som han nämner är den administrativa rollen som vi 
tycker stämmer överens med det som informanten kallar för servicerollen. Ulrich nämner 
även den strategiska rollen som enligt honom bidrar till verksamhetens strategier och som 
stödjer ledningen att utveckla strategiskt tänkande. Dessa roller tillgodoser olika behov i 
organisationen enligt författaren. En av informanterna tror att de strategiska och konsultativa 
rollerna har fått ökad betydelse. En annan roll som kan komma att få ökad betydelse i 
framtiden är den som Ulrich (a.a.) kallar för förändringsagent. Förändringsagenten skall 
fungera som ett stöd åt de anställda samt åt ledningen när organisationen går igenom någon 
form av förändring. Denna roll borde få ökad betydelse eftersom många organisationer 
påverkas av personalarbetets utveckling och därmed genomgår förändringar.  
 
Rekrytering  
 
En annan del av personalarbetet som enligt en informant har förändrats är arbetet med 
rekrytering. Rekryteringsprocessen har blivit mer datoriserad där ansökningarna kommer in 
elektroniskt till organisationerna. Ansökningarna ligger i databaser som sedan följer med i 
hela anställningsprocessen. Vidare tror informanten på en fortsatt utveckling av rekryterings- 
och urvalsprocesserna vid anställning, där arbetet kommer att handla om att i förväg bygga 
upp kompetensprofiler som matchar organisationens behov. En annan informant menar att 
arbetet med rekrytering och introduktion av nyanställda är väldigt viktigt för att få behålla 
kompetenta individer. Informanten menar att det är viktigt eftersom hög personalomsättning 
kostar organisationen mycket pengar. Vidare menar en tredje informant att rekryteringsarbetet 
kommer att öka i och med de stora pensionsavgångarna som väntas i framtiden.  
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Enligt Cranfieldrapporten från 1999-2000 är en viktig del av personalarbetet just att kunna 
rekrytera och behålla kompetenta medarbetare. Om man ser tillbaka till 1950-talet och den 
personaladministrativa eran var det även då angeläget att rekrytera, introducera och utbilda 
personal. Rekryteringsbehovet ökade och det blev viktigt att behålla kompetent personal. På 
den tiden berodde det stora rekryteringsbehovet på att arbetskraften blev en bristvara efter 
andra världskriget. (Damm och Tengblad, 2004) Rekryteringsbehovet kommer inom en snar 
framtid att öka igen, den här gången på grund av att arbetskraften blir en bristvara till följd av 
pensionsavgångarna. Åter igen är det viktigt att försöka behålla den kompetenta personal som 
rekryterats.  
 
Arbetsmiljö 
 
Ett sätt att behålla kompetent personal och att attrahera ny arbetskraft är enligt en av 
informanterna att erbjuda en bra arbetsmiljö. En annan informant nämner att 
arbetsmiljöarbetet har blivit en viktig del av personalarbetet i och med de hårdare 
lagstiftningarna på området. Samma informant menar också att rehabilitering kommer att bli 
viktigare i framtiden, främst beroende på att medelåldern stiger.  
 
En av informanterna säger att: ”Personalarbetet har gått från det hårda till det mjuka.” Hon 
menar att tidigare var det mest fokus på avtalsfrågor och andra typer av hårda frågor och säger 
”idag har det blivit allt vanligare med mjuka frågor som rör den psykosociala arbetsmiljön, 
teamutveckling och verksamhetsutvecklingsfrågor.” Inom en snar framtid måste 
personalavdelningarna också klara av att möta de stora pensionsavgångarna, för att göra det 
måste man kunna konkurrera men en bra arbetsmiljö. Enligt Ellström (2000) är arbetsklimatet 
en faktor som anses påverka individens förmåga att hantera och utnyttja det frihetsutrymme 
som kan finnas runt en arbetsuppgift. Individen förmåga att utnyttja denna frihet påverkar i 
vilken grad denne uppnår lärande. Arbetsklimatet i en organisation anser vi vara en del av den 
psykosociala arbetsmiljön som en av våra informanter nämner.  
 
Informanten pratar om personalarbetets mjuka och hårda områden vilket påminner om 
resonemanget om mjuk och hård Human Resource Management (HRM) som Tengblad (2004) 
för. Mjuk HRM utgår enligt författaren från tanken att medarbetarna är en viktig resurs i 
företaget och att medarbetarnas motivation och engagemang är betydelsefulla. Informanten 
menar att det idag satsas mer på den psykosociala arbetsmiljön vilket tyder på att 
medarbetarna betraktas som en viktig resurs värd att satsa på. Informanten menar att det 
tidigare mest fokuserades på det hon kallade hårda frågor såsom avtalsfrågor och regelrätta 
förhandlingar som till viss del för tankarna till det som kallas hård HRM. Inom hård HRM 
underordnas de anställdas önskemål och behov av den strategiska inriktningen där chefens 
roll är att fungera som beslutsfattare. Inom hård HRM görs inte några satsningar på de 
anställda, de viktiga är strategierna och implementeringen av dessa. Enligt Tengblad (a.a.) 
finns det ofta både mjuk och hård HRM i organisationer.  
 
Redan under den personalsociala eran (1920-1950) innebar personalarbetet en satsning på 
arbetsmiljön där arbetsgivaren hade ett övergripande ansvar för att förbättra levnads- och 
arbetsförhållandena för sina anställda (Damm & Tengblad, 2004). Satsningar på arbetsmiljön 
görs också i dagens organisationer men på andra områden. Till exempel satsas det idag 
mycket på den psykosociala arbetsmiljön enligt en av våra informanter, vilket är en 
förändring jämfört med hur det såg ut i början av 1900-talet. Idag ansvarar arbetsgivaren 
endast för förhållandena som råder på arbetsplatsen medan arbetsgivaren i början av 1900-
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talet vidtog ett mer omfattande välfärdsarbete som innefattade förhållanden även utanför 
arbetet. Välfärdsarbetet bestod bland annat av att se över bostadssituationen för de anställda 
något som dagens personalarbetare inte behöver sysselsätts sig med. 
 
Under 1990-talet när Sverige genomgick en ekonomisk kris prioriterade organisationerna inte 
att satsa på personalen. Istället satsade man på att organisationen skulle bli mer effektiv och få 
ökad lönsamhet. (Damm & Tengblad, a.a.) Detta ledde med största sannolikhet till att 
arbetsmiljön blev lidande. Enligt informanternas utsagor verkar denna trend ha vänt, en av 
informanterna tror att detta kan bero på den allt hårdare arbetsmiljölagstiftningen. 
 
Personalekonomi 
 
Informanterna pratar om att det i framtiden kommer att bli viktigare med ett ekonomiskt 
tänkande hos personalarbetare. Det betyder att djupare ekonomikunskaper kommer att bli 
nödvändigt. En av informanterna tror att det personalekonomiska tänkandet kommer att bli en 
del av personalarbetarnas vardag och att man i framtiden måste betrakta satsningar på 
personal som investeringar. Informanten säger: ”rehabiliteringar och satsningar på personal 
ska inte ses som en kostnad utan som en investering”. Vidare menar samma informant att det 
affärsstrategiska tänkandet hos personalarbetare kommer att öka. Personalarbetarna måste se 
till organisationens helhet som innefattar affärsmässiga frågor till exempel vad 
personalprocesserna får för inverkan på affären. Informanten säger: ”Det som 
personalarbetaren gör skall ge ett positivt utfall för affären.” 
 
Redan 1952 togs diskussionen fart i Fältströms utredning om att personalkonsulenterna inte 
var tillräckligt integrerade och anpassade till de företag som de var anställda av. Diskussionen 
fortsatte under 1980-talet om det affärsorienterade personalarbetet eftersom många 
fortfarande ansåg att personalarbetarna var för dåligt insatta i företagens ekonomiska och 
tekniska bitar. (Damm och Tengblad, 2004) Det verkar som att diskussionen fortfarande är 
aktuell i och med att informanterna menar att personalarbetarna måste få ett ökat ekonomiskt 
och affärsmässigt tänkande. I Cranfieldrapporten från 1999-2000 tar de upp att det har blivit 
viktigt för personalarbetare att ha ett personalekonomiskt tänkande. De skriver också att 
personalekonomin har flyttat fokus från personalkostnader till personalinvesteringar. Trots att 
undersökningen är några år gammal verkar det som att resonemanget om personalekonomi 
fortfarande är aktuell. Informanterna pratar om detta i ett framtidsperspektiv vilket skulle 
kunna innebära att det ännu inte har implementerats till fullo i organisationerna. 
 
Outsourcing  
 
Tre av informanterna tror att funktioner i personalarbetet som går att rutinisera och 
standardisera i framtiden kommer att skötas via olika datasystemet eller outsoursas. Ett 
tänkbart framtidsscenario som en av informanterna lägger fram är att personalavdelningens 
existens i framtiden kan ifrågasättas eftersom cheferna är duktiga och drivande och därmed 
kanske inte tycker att det behövs en personalavdelning på plats. Informanten tror att 
outsourcing av hela personalavdelningar då kan bli ett faktum. Även Wahlström (2004) 
nämner outsourcing som en aspekt som påverkar personalavdelningarnas utveckling. 
Författaren skriver att allt fler företag väljer att lägga ut sina personalavdelningar på 
underentreprenörer eftersom dessa inte räknas till organisationens kärnverksamhet. Det gäller 
främst de administrativa delarna såsom löneadministration. I framtiden tror informanterna 
även att andra delar av personalarbetet kommer att gå samma väg.  
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En av informanterna anser att det kan vara en fördel för företag att oursourca 
löneadministration eftersom den är en viktig funktion för företagens överlevnad. 
Löneadministrationen är en känslig del av företagens verksamhet som måste fungera för att 
medarbetarna överhuvudtaget skall komma till arbetet. Informanten menar att 
löneadministrationen inte blir lika utsatt vid till exempel sjukdomsbortfall av 
löneadministratörer som den skulle kunna bli om den inte outsoursas. En annan fördel med att 
outsoursa är enligt Wahlström (a.a.) att medarbetarna får större möjligheter till att ställa krav 
på lön och bättre arbetstider. 
 
 Kompetens- och kvalifikationskrav  
 
En av våra informanter har svårt att se vilka kompetens- och kvalifikationskrav som dagens 
personalarbete kräver till skillnad från gårdagens, men något som hon menar har blivit allt 
viktigare är personligheten. Informanten anser att det har blivit allt viktigare för personer som 
arbetar med personalarbete att ha en utåtriktad personlighet. En utåtriktad personlighet är en 
förmåga som enligt Ellström (2000) kan kallas för en personlighetsfaktor som påverkar 
förmågan att utföra ett arbete. 
 
Två av våra informanter tror att språkkunskaper kommer att efterfrågas mer i framtiden. Detta 
låter rimligt eftersom Sverige är en del av den Europeiska Unionen (EU) och därmed har de 
svenska företagen mer kontakt med företag utanför landets gränser. På föreläsningen om 
personalarbetets framtid pratade föreläsarna om att framtidens organisationer kommer att bli 
mer internationella i och med ett större samarbete över nationsgränserna. Ett sätt för 
personalarbetare att vara mer internationella skulle kunna vara att öka sina språkkunskaper. 
Med ökade språkkunskaper borde arbetstillfällena och arbetsmarknaden växa för 
personalarbetarna.  
 
En informant tror att det i framtiden kommer att bli viktigt för personalarbetare att behärska 
ett politiskt språk. På föreläsningen pratades det om att personalarbetare i framtiden måste 
kunna fungera som politiska aktörer för att kunna ta hänsyn till de spelregler som sätts av 
andra utanför den egna organisationen till exempel av EU eller den svenska regeringen. I 
dessa sammanhang är det politiska språket viktigt för att kunna göra sig förstådd samt för att 
kunna driva igenom sina idéer. Informanten tycker att en kurs i politiskt språk borde ingå i 
PA-utbildningen. 
 
Vidare menar en av informanterna att det kommer det bli viktigt med en bred allmänbildning, 
det vill säga att ha generaliserad kunskap. Han passar även på att poängtera att även 
specialisterna kommer att bli viktiga i framtiden beroende på lagstiftningens komplexitet. En 
annan informant är inne på samma linje och menar att personalarbetarnas kompetens kommer 
att förskjutas från att ha specifika kunskaper till att fungera som stöd till chefen i det 
vardagliga arbetet. Däremot menar en tredje informant att det i framtiden kommer att krävas 
mer specialister som har en djupare kunskap inom ett visst område. ”Som det ser ut nu finns 
det många generalister med lite kunskap om mycket”, säger informanten. Informanterna har 
olika uppfattningar om huruvida det kommer vara den specialiserade eller den generaliserade 
kunskapen som kommer att dominera framöver. Att de har olika uppfattningar kan bero på att 
de arbetar i olika organisationer och att personalarbete i de olika organisationerna ser olika ut. 
Att personalarbetet skulle domineras av antingen specialiserad eller generell kunskap låter 
inte rimligt. Vi tror att båda den specifika och den generella kunskapen kommer att behövas, 
det är dock troligt att den ena kan komma att dominera över den andra i enskilda 
organisationer. 
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Två av informanterna tar upp vikten av att personalarbetarna håller sig uppdaterade och 
insatta i den verksamheten de arbetar i. ”Du måste visa att du är insatt i och är intresserad av 
verksamheten för att få någon trovärdighet, som är väldigt viktigt”, säger en av 
informanterna. För att få denna trovärdighet tror vi att det är viktigt att vara insatt i 
organisationens olika avdelningar. Man behöver nödvändigtvis inte vara expert inom alla 
områden, men för att få denna insikt behöver man förstå organisationens personalpolitik och 
ekonomi såväl som verksamhetens affärsidé och marknadsföring.  
 
Vidare menar en informant att det blir viktigare att ha nätverk och kontaktytor i framtiden och 
säger att: ”Tidigare räckte det med att du kände chefen i den organisation du arbetade i men i 
framtiden kommer det att se annorlunda ut.” Redan nu arbetar man allt oftare med inhyrda 
firmor, i olika team och projektgrupper och så vidare och då är det viktigt att ha en kontaktyta 
med alla inblandade, säger informanten. På föreläsningen nämns just detta som en viktig 
punkt inför framtiden, föreläsarna menar att nätverk med många kontakter skapar 
informationskanaler och därigenom allianser som ger makt, vilket gör det lättare att få 
genomslag för sina frågor. Vi tror att nätverk och kontaktytor även kan bidra till makt genom 
att de underlättar möjligheterna att få ett arbete eller att avancera inom en organisation.  
 
Om man vill arbeta på en personalavdelning i framtiden tycker informanterna att man bör ha 
p-programmet i botten samt bra kunskap om ekonomi och it. En av informanterna betonar 
även att en utåtriktad personlighet kommer att få betydelse i framtiden. ”Idag ser många 
personalarbetare lika ut, i framtiden kommer det att bli viktigt med olikheter,” säger 
informanten. Även handelsrätten kommer att få större betydelse i och med avtal och 
upphandlingar sätts mer i fokus, säger en informant. De andra informanterna betonar att 
personalarbetare i framtiden fortsättningsvis måsta vara insatt i arbetsrättens lagar och 
förordningar. En personalarbetare kan besitta en rad kompetenser som i dagens läge motsvarar 
arbetsmarknadens krav men som imorgon inte lever upp till kraven. Ellström (2000) skriver 
att individer kan besitta många kompetenser men som inte anses vara rätt kvalifikationer i 
förhållande till ett visst arbete. Enligt våra informanter kommer arbetskraven för 
personalarbetarna att förändras vilket innebär att personalarbetarna måste uppdatera sina 
kompetenser så att dessa motsvarar de nya kraven. De viktiga är enligt Ellström (a.a.) att ha 
den kompetens som arbetsgivaren eller den specifika arbetsuppgiften kräver. 

5 Diskussion  
I detta avsnitt för vi en resultat- och metoddiskussion. 

5.1 Resultatdiskussion 
 
Utvecklingen av personalarbetet har genomgått stora förändringar vilket blir tydligt om man 
jämför det personalvårdande arbetsuppgifterna som personalarbetarna hade på tidigt 1900-tal 
med dagens datoriserade arbetsuppgifter. Det strategiska arbetet måste dock ha funnits redan i 
den personalsociala eran, att se till och planera så att människor hade någonstans att bo och att 
de hade ett drägligt liv måste ha krävt någon form av strategisk planering. Idag handlar det 
strategiska personalarbetet bland annat om att ansvara för personalförsörjningen i 
organisationerna. Vissa av personalarbetarnas arbetsuppgifter verkar återkomma i olika 
perioder, skillnaden är att de är anpassade till de rådande förhållandena i samhället och i 
organisationerna. De administrativa arbetsuppgifterna verkar ha följt utvecklingen sedan 
1950-talet då administrationen blev en del av personalarbetarens vardag. Från att tidigare ha 
varit de huvudsakliga arbetsuppgifterna för en personalarbetare är de idag reducerade i och 
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med datorns intåg. Trots administrationens reducering tror vi att det är viktigt att inte glömma 
bort dess betydelse. Skulle inte löner och ersättningar betalas ut enligt avtal skulle människor 
sluta arbeta och arbetsmarknaden kollapsa. 
 
Förändringarna som informanterna nämner stämmer i mångt och mycket med varandra 
samtidigt som vissa delar skiljer sig åt. Det är intressant att vissa delar stämmer överens i 
deras redogörelser trots att intervjupersonerna är oberoende av varandra. Bland annat nämner 
informanterna att de administrativa arbetsuppgifterna kommer att effektiviseras och därmed 
förändras. Tre av informanterna tror även att systematisering och outsourcing av rutiniserbara 
arbetsuppgifter kommer att bli allt vanligare. Samtliga påpekar att det blir allt viktigare med 
ett ekonomiskt tänkande hos personalarbetare. Något som skiljer deras tankar åt är huruvida 
det är den specialiserade eller den generaliserade kunskapen som kommer att efterfrågas och 
domineras i framtiden. Det som skiljer redogörelserna åt skulle till viss del kunna bero på att 
de har olika erfarenheter och att de arbetar inom olika organisationer.  
 
Att personalarbetet utvecklas är det ingen tvekan om men frågan är hur olika organisationer 
kommer att påverkas. Det är troligt att personalarbetet kommer att utvecklas olika mycket och 
åt olika håll beroende på organisationens verksamhet. Det kommer i sin tur att påverka 
personarbetarens roll i organisationen samt dess krav på kvalifikation, kompetens och 
erfarenhet.  Till exempel har Sveriges inträde i EU och globaliseringen påverkar 
organisationerna vilket i sin tur har ökat kraven på språkkunskaper. Medlemskapet i EU har 
gjort människor mer rörliga vilket leder till ökad mångfald på arbetsplatserna som 
personalarbetarna måste hantera för att till exempel motverka kulturkrockar.  
 
Personalarbetets ständiga utveckling och det faktum att organisationer inte kräver samma 
typer av kunskaper för vad som till synes kan ses som likvärdiga arbeten leder till att 
personalarbetare måste vara beredda på att ständigt förnya sina kunskaper. Förnyandet av 
kunskaperna kan ske både genom informellt och formellt lärande och för många medarbetare 
upplevs nog denna utveckling och förnyelse som något positivt. Vi tycker dock att det är 
viktigt att komma ihåg att lärandet inte alltid upplevs som något positivt av alla. Det finns 
säkerligen en hel del människor som är nöjda med sina arbetsuppgifter och som inte vill lära 
sig nya saker. Tryggheten med att veta vad, hur och när arbetsuppgifter ska utföras betyder 
mycket för många. Om denna trygghet sätts ur spel kan det istället skapa stress, motvilja och 
ineffektivitet.  
 
Lärandet betraktas idag som en process som fortsätter hela livet och som sträcker sig utanför 
de formella utbildningssituationerna. Även det informella lärande som sker i samspel med 
andra människor till exempel i arbetslivet har fått stor betydelse. (Ellström, 2000) Som 
resultatet i vår undersökning visar genomgår personalarbetet ständiga förändringar. 
Förändringarna påverkar personalarbetarnas arbetsuppgifter vilket för med sig att 
personalarbetarna måste lära om och lära på nytt för att anpassa sig till de nya 
förutsättningarna. Olika organisationer påverkas förmodligen av utvecklingen på olika sätt 
men gemensamt är att medarbetarna måste anpassa sig efter de nya förhållandena.  
 
Att göra en studie som berör personalarbetets framtid är intressant och resultatet som vi har 
kommit fram till visar att personalarbetet går en spännande framtid till mötes. Informanternas 
tankar och visioner om framtiden är tänkbara scenarier, men vissa tankar om personalarbetets 
framtid återkommer dock både hos våra informanter och i litteraturen. Flera forskare verkar 
vara överens om vissa scenarier som är allmänt erkända, till exempel är de flesta överens om 
att datorn även i framtiden kommer att påverka arbetsuppgifternas utformning. Det är även 
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allmänt känt att globaliseringen har stor inverkan på arbetslivet. Trots detta finns det en stor 
ovisshet om att forska om vad som komma skall. Vi vet säkert att utvecklingen aldrig kommer 
att stanna upp men vi kan aldrig vara helt säkra på vilken väg den tar. Vad som helst kan dyka 
upp och förändra framtidsutsikterna för personalarbetarna.  

5.2 Metoddiskussion  
 
När vi började söka efter litteratur visade det sig att det var lätt att finna litteratur om 
personalarbetets utveckling fram till 1990-talet. Däremot visade sig vara svårare att finna 
litteratur om personalarbetets framtid. Den största delen av den framtidslitteratur som vi fann 
var skriven före 1997 och kan därför inte användas som aktuell framtidslitteratur. 
Diskussionen om personalarbetets framtid verkar dock bli mer aktuell igen.  Dels kommer de 
två föreläsarna som pratade om personalarbetets framtid att skriva en bok utifrån de 
framtidsteser som de tog upp under föreläsningen. Dessutom kommer Cranfieldrapporten från 
2004 inom kort att publiceras. Vi tror därför att det kommer bli lättare att finna 
framtidslitteratur om några år. 
 
De intervjupersoner som har deltagit i vår undersökning har för oss känts rätt att ha med i 
undersökningen. De har alla varit insatta i personalarbetets utveckling och det har därför haft 
stor betydelse för vårt resultat. Vi tror att det hade varit svårt för oss att komma i kontakt med 
dessa personer om vi inte hade fått tips från våra kontakter på studieförbundet. Det skulle 
dock ha kunnat bli problem om studieförbundets tips på personer inte varit lämpliga för vår 
undersökning eller om de endast gett oss färre potentiella intervjupersoner att välja mellan. 
 
Vi hade från början tänkt att vi skulle genomföra sex intervjuer men eftersom två som från 
början tackat ja till att delta i vår undersökning drog sig ur i sista sekund blev det endast fyra. 
När vi fick deras återbud tyckte vi inte att det fanns tid för att boka in två nya personer. Det 
hade varit intressant med ett större material men vi tycker ändå att vi med hjälp av de fyra 
intervjuerna uppfyllt syftet med undersökningen. Det har underlättat att de fyra 
intervjupersonerna varit positiva till att ställa upp i vår undersökning.  
 
Vi deltog båda två vid samtliga intervjuer vilket vi har upplevt som en fördel. Eftersom vi 
deltog båda två har vi kunnat diskutera intervjuerna under arbetets gång vilket har varit 
berikande. Att delta vid samtliga intervjuer ansåg vi dessutom väldigt intressant och ingen av 
oss ville därför välja bort den möjligheten. Det hade inte varit lika givande att lyssna på en 
inspelad intervju. En tänkbar svårighet med att arbeta tillsammans skulle vara om ena 
personen redan från början precis hade vetat hur hon ville lägga upp arbetet med uppsatsen, 
det skulle då bli svårt att kompromissa. En annan risk är att diskussioner och 
meningsskiljaktigheter kan ta för stor del av den tid som finns att disponera. Det som vi i 
efterhand reflekterat över är att vi inte behövt arbeta vid samma dator i så stor utsträckning 
som vi har gjort under arbetets gång.   
  
Vi valde att lägga ihop resultat- och analysdelen samt att dela upp dessa i olika områden för 
att underlätta för läsaren. Uppdelningen i olika områden skapar en klarare struktur i arbetet. 
Intervjun som inte spelades in var svårare att bearbeta eftersom vi helt blev tvungna att lita till 
våra anteckningar och våra minnen. För övrigt har bearbetningen fungerat bra. Avslutningsvis 
tycker vi att arbetet med uppsatsen har varit intressant. Vi har fått en inblick i hur 
personalarbetets utveckling har sett. Eftersom vi själva snart kommer att arbeta med 
personalfrågor har det varit givande att ta del av informanternas tankar om framtiden.  
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Bilagor 

 

Bilaga 1: Informationsbrev 
 
 
Till Dig som deltar i vår undersökning 
 
 
Vi är två studenter som läser på programmet för personal- och arbetslivsfrågor vid Uppsala 
Universitet. Under den här terminen ska vi skriva en c-uppsats på 10 poäng om 
personalarbetets utveckling. Vårt syfte med undersökningen är att försöka ta reda på hur 
personalarbetet kommer att se ut i framtiden. Vilka kunskaper/kvalifikationer som kommer att 
bli viktiga att besitta vidare vilka områden inom personalarbete som kommer att minska 
eventuellt helt försvinna.  
 
 
Med det här brevet vill vi informera dig om att din medverkan är helt frivillig och att du när 
som helst under studien har rätt att avbryta din medverkan. 
 
 
Dina personuppgifter kommer att behandlas med största möjliga konfidentialitet, det vill säga 
vi kommer inte att röja några personliga uppgifter i undersökningen. Vi kommer dessutom att 
förvara personuppgifterna på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. När vi är 
färdiga med undersökningen kommer inspelningsmaterial och anteckningar att förstöras.   
 
 
Om det efter intervjutillfället dyker upp några frågor är du välkommen att höra av dig på 
något av nedanstående nummer. 
 
 
Tack på förhand! 
 
 
Anna Målargården xxxxxxxxxx 
 
Therese Hallberg xxxxxxxxxx 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Bilaga 2: Intervjuguide 
 
Informantens bakgrund och nuvarande arbetsuppgifter 
 
Utbildning, erfarenheter, tidigare befattningar  
Vad har du för befattning och hur länge har du arbetat på den befattningen? 
Berätta lite om organisationen du arbetar i? 
Berätta kortfattat vad dina arbetsuppgifter består i  
 
 
Tankar om personalarbetets utveckling 
 
Hur ser personalarbetet ut idag? 
Har det alltid sett ut så här? 
Kan du se några förändringar mellan hur personalarbetet såg ut igår och hur det ser ut idag? 
Är det något område inom personalarbetet som har fått minskad betydelse? 
Är det något område inom personalarbetet som fått ökad betydelse? 
 
Hur såg kvalifikations- och kompetenskraven ut tidigare?  
Hur ser kvalifikations- och kompetenskraven ut idag? 
 
Hur tror du att personalarbetet kommer att utvecklas? Vad kommer att skilja sig från dagens 
personalarbete? 
Är det något område inom personalarbetet som du tror kommer att få minskad betydelse eller 
helt försvinna?  
Är det något område inom personalarbetet som du tror kommer att få ökad betydelse? 
Hur tror du att kvalifikations- och kompetenskraven kommer att se ut i framtiden? 
 
 
 
 
 
 
 


