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Introduktion
Vi kommer att se tillbaka på 2020 som året då Covid-19 förändrade hela marknader och
vände upp och ned på arbetsliv och privatliv. Trots att Sverige i mångt och mycket valde
en annorlunda strategi för att hantera smittspridningen jämfört med andra länder har
organisationer, företag och individer kraftigt påverkats av de stora omställningar som
har ägt rum för att möta utmaningarna i samband med pandemin.

Det enda vi
kan vara säkra
på är att
framtiden aldrig
blir densamma

Då vi närmar oss 2021 står det klart att effekterna av Covid-19 kommer att påverka oss
för en lång tid framöver. Svenska organisationer måste förbereda sig på att genomföra
långsiktiga förändringar i sina affärsmodeller, vilket även medför förändringar av rollen
som arbetsgivare.
Genom krisen har HR-professionen tagit en ledande roll i att driva förändringar och ta
fram nya lösningar och arbetssätt. Hemarbete, uppsägningar, krishantering,
organisationsförändringar och en snabbare digital utveckling är några exempel på
frågor där HR har spelat en viktig roll.
Framöver ser vi att HR kommer behöva handleda och stötta sina organisationer i ‘det
nya- och även nästa- normala’, det vill säga de långsiktiga effekter som vi förväntar oss
kommer följa i pandemins spår under 2021 och framåt.
För att bättre förstå hur svenska företag möter det nya normalläget har vi intervjuat åtta
svenska HR-chefer från olika industrier och diskuterat hur de arbetar med att förbereda
sina organisationer för framtiden.
Vi kan inte förutse hur morgondagen kommer att se ut. Det enda vi kan vara säkra
på är att framtiden aldrig blir densamma. HR kommer att spela en central roll i att
skapa organisationer som är rustade att möta framtiden.
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HR har en central
roll att spela efter Corona.
Personalfrågor
har aldrig varit
PwC

mer i fokus än nu
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Rapporten bygger på intervjuer med
HR-chefer från varierande branscher
och geografisk spridning
Respondenternas roller:
•
•
•

Geografisk spridning:

Intervjuer

HR Director
CHRO
Chief Talent Officer

Under juli till oktober 2020 genomförde vi
djupintervjuer med åtta HR-chefer.
Intervjuerna tog upp ämnen såsom
affärspåverkan, medarbetarupplevelser,
kompetensutveckling, mångfald,
välmående och organisationsdesign.

Antal anställda:

Branscher:
•
•
•
•
•
•
•
•
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Livsmedel
Finansiella tjänster
Medicinteknik
Professionella tjänster
Fastigheter
Detaljhandel
Byggteknik
Media och kommunikation

Frågorna i intervjuerna baserades på
insikter och reflektioner från PwC:s
globala nätverk och externa rapporter.

HR leder
vägen framåt

“

Under året med Covid-19 har
HR tagit en plats i förarsätet och
lett sina organisationer genom
krisen.
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Vi ser fyra huvudsakliga trender som växt fram under 2020

HR tar taktpinnen
och visar vägen

•

HR har under Covid-19 tagit plats i
förarsätet för att säkerställa
kontinuitet i affärerna samt hantera
viktiga medarbetarfrågor.

•

HR har drivit och lett krishantering,
vilket har skapat förtroende inom
ledningsgrupper och chefsled.

•

När vi nu har kommit in i en ny fas,
‘det nya normala’, kommer HR att
spela en nyckelroll för att
adressera och hantera långsiktiga
utmaningar kopplade till affären,
t.ex. att förstå påverkan på
utformning av arbetsplatsen och
medarbetarnas kompetensbehov.
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Medarbetarnas
välmående #1

•

Distansarbete gör det svårare för
chefer och HR att upptäcka
potentiell ohälsa hos medarbetare.

•

Välmående har snabbt blivit det
område som HR prioriterar högst.
De största orosmomenten är mental
ohälsa, höga stressnivåer och
otydliga gränser mellan arbete och
fritid.

•

Kontinuerlig kommunikation med
medarbetare samt olika digitala
analysverktyg kan hjälpa oss att
hantera dessa problem.

Digital
balans

Bibehållen
företagskultur

•

Färre fysiska möten på arbetsplatsen gör att ledare och chefer
måste utveckla sitt digitala
ledarskap.

•

HR och chefer lär känna
medarbetare på en helt ny nivå då
arbetsliv och privatliv flyter in i
varandra.

•

Detta innebär att förväntningar på
chefsrollen förändras. Chefer
måste vara digitalt närvarande för
sina anställda och hitta en sund
balans mellan kontroll och tillit.

•

•

Nya arbetssätt påverkar alla
medarbetare, vilket gör det viktigt
att förankra och kommunicera
dessa i hela verksamheten.

Arbetsplatsen är inte längre
organisationens självklara
mittpunkt. HR behöver därför
förstå hur företagskulturen och
medarbetarupplevelser kan
upprätthållas, samt hur framtidens
arbetsplatser ska utformas.

•

HR-chefer behöver ta med sig
lärdomar från Covid-19 för att
skapa bästa möjliga ‘nya normala’.
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Stärkt fokus
på kultur och
medarbetarupplevelsen
Hur kan HR-chefer upprätthålla
en stark organisationskultur och
skapa givande medarbetarupplevelser? Vilken roll kommer
den fysiska arbetsplatsen spela i
framtiden?
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Risker som medföljer ‘det nya normala’

Förlust av gemensam
organisationskultur

•

Att bygga, underhålla och utveckla en god
organisationskultur i en virtuell värld har
visat sig vara en stor utmaning.

•

41% av HR-cheferna från företag i Fortune
1000 är oroliga för att organisationskulturen
skall försvagas i en virtuell värld1.

•

Att bygga upp en gemenskap, att skapa
engagemang, att onboarda nya anställda
och att upprätta nya grupperingar är
exempel på områden som påverkas
negativt av en svag organisationskultur.
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Mångfald och jämställdhet
prioriteras ner i en virtuell värld

Sårbara medarbetare som
faller mellan stolarna

•

Virtuella teammöten och pulsmätningar kan
tyvärr inte fånga in allt som sker.

•

Hur ska man som HR-medarbetare eller
chef säkerställa att inga medarbetare faller
mellan stolarna när man inte längre träffas
på daglig basis?

•

HR måste undersöka och ge förslag på hur
man kan synliggöra och skapa kontakt med
medarbetarna i en virtuell värld - detta är
även chefers och ledares ansvar.

•

Frågor gällande mångfald och jämställdhet
har tidigare haft hög prioritet hos ledare,
men i en virtuell värld riskerar dessa frågor
att tappa fokus.

•

HR-chefer oroar sig för att en värld full av
virtuella möten leder till osynlig exkludering
där vissa grupper inte bjuds in.

•

I de fall där arbetsbelastningen i hemmen
redan är ojämn riskerar distansarbete att
förstärka redan existerande klyftor, både i
hemmet och på arbetsplatsen.
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Välmående #1
Välmående har blivit HR:s
viktigaste fokusområde. För att
stärka verksamheten och
långsiktigt upprätthålla god
produktivitet är medarbetarnas
välmående en central fråga.
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Möjligheter att ta tillvara på
Anpassa framtida
arbetssätt

Framtiden är här – dags
för kompetensutveckling!

Hälsa – ett
strategiskt område

•

Stanna upp och reflektera över lärdomar
från året med Covid-19 och använd denna
kunskap till att forma organisationens
framtid.

•

Det är känt sedan innan att välmående och
produktivitet går hand i hand. Aldrig tidigare
har det varit så viktigt att prioritera
medarbetarnas hälsa som nu.

•

Kompetensutveckling hamnar högt på
agendan. 8/10 globala företagsledare
anger att kompetensbrist är ett stort
bekymmer.2

•

Utnyttja krisen för att påskynda
utvecklingen av nya, långsiktiga och
hållbara arbetssätt.

•

•

•

Utvärdera framtidens medarbetarbehov
– hur många medarbetare behövs, vart i
organisationen och vilka färdigheter och
kompetenser behövs?

Det första steget att ta för att förbättra
medarbetarnas välmående är att börja
mäta det på ett konkret och nedbrytbart
sätt. HR Analytics, t.ex. i form av olika
pulsmätningar, är mycket användbart i tider
av distansarbete.

Företag behöver se över vilka nya
kunskapsbehov som ‘det nya normala’ har
gett upphov till och vilka kompetensgap
som har skapats som följd av detta.

•

Företag behöver agera nu för att förbli
konkurrenskraftiga och effektiva i framtiden.
En annan fördel som oftast följer i spåren
av ett kompetensutvecklings- initiativ är att
medarbetare tenderar att bli mer nöjda och
engagerade i sitt jobb.

•

Diskutera syftet med arbetsplatsen och
undersök medarbetarnas behov av fysisk
gemenskap och inställning till fortsatt
hemarbete. Sätt därefter en strategi för
utveckling av framtidens arbetsplats.
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•

Steg två är att arbeta proaktivt för att
förebygga psykosocial ohälsa och stress
genom att skapa och upprätthålla
kommunikationskanaler och säkerställa att
det finns möjlighet att agera snabbt och
sätta in relevanta åtgärder vid behov.
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Sex budskap till
HR-chefer
Led organisationen in i framtiden

Visualisera framtidens arbetsplats

Ta plats i förarsätet och sätt den strategiska riktningen för
din organisation genom att bidra med nytänkande
perspektiv.

Sätt en strategi för era nya arbetssätt och undersök hur
dessa påverkar behovet av en fysisk arbetsplats. Därefter
kan ni designa era nya fysiska och virtuella arbetsplatser.

Säkra och utveckla kulturen

Fokusera på välmående

Ta chansen och utforska och plocka ut de bästa delarna
av nuvarande organisationskultur och skapa en plan för
hur dessa kan bibehållas och utvecklas i en virtuell värld.

Arbeta med tekniska lösningar och HR Analytics för att
mäta och stärka medarbetarnas välmående. Säkerställ
tydliga gränser mellan arbete och fritid. Underlätta för
ledare att upptäcka ohälsa på distans.

Stötta virtuellt ledarskap

Planera för en föränderlig värld

Utbilda chefer inom virtuellt ledarskap och säkerställ att
de har nödvändiga verktyg och rutiner för att kunna
arbeta aktivt med detta.

Var proaktiv och förberedd för eventuella osäkerheter och
plötsliga förändringar i omvärlden. Arbeta med
scenariobaserad planering, våga välja väg men säkra
upp möjligheten att snabbt planera om.
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Detta är en sammanfattning av rapporten “HR leaders insight - the new normal in
Sweden” på svenska - hela rapporten finns tillgänglig på engelska här.
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Vill du läsa mer?

Workforce of the future –
The competing forces
shaping 2030

Upskilling 2.0: businessled, people-powered,
results-driven
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PwC COVID-19 CFO
Pulse Survey

PwC Executive Pulse
Survey 2020

The Critical Few

10 CEO perspectives on
upskilling

Preparing for tomorrow's
workforce, today

The well-being
learning project
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Människor
i fokus!
Vårt svenska People and Organisation-team hjälper våra kunder
att skapa en koppling mellan affärsstrategi och de som ska agera
på den - organisationens människor.
Våra tjänster bygger på PwC-nätverkets globala ramverk och vi
omsätter strategi till konkreta handlingar och aktiviteter genom att
t.ex. förstärka organisationskulturen, ta fram en uppdaterad
organisationsdesign och säkerställa rätt kompetens.

Alexandra Fürst
+46 (0)725 849255
alexandra.furst@pwc.com
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