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Sammanfattning 

Att människan är företagets viktigaste resurs vidhåller många organisationer i det moderna 

arbetslivet. Ett företags HR-avdelning ansvarar för att hantera alla frågor som rör de anställda i 

en organisation, såsom kompetensförsörjning, ledarskapsutveckling, arbetsmiljö- och lönefrågor. 

HR-arbetet har under de senaste decennierna genomgått en transformation från administrativ 

stödfunktion till strategisk affärspartner, och ska existensberättigas genom ett ständigt 

värdeskapande mot företagets affärsmål. I Sverige ansvarar HR-funktionen också för att 

säkerställa en strategi för de organisatoriska och sociala arbetsmiljöproblem som under 2010-

talet legat till grund för landets kraftigt ökade sjukskrivningar orsakade av detta. Forskning visar 

att ledarskapet är en faktor som har stor betydelse för medarbetarnas hälsa. I vår studie har vi 

undersökt HR-chefers upplevelser av sin roll, och analyserat vilka resurser HR-cheferna är 

beroende av för att skapa inflytande i sitt arbete. Studiens analytiska verktyg har utgjorts av 

teorier om styrningsfilosofi, Bourdieus kapitalteori, Ostroms teori om kollektivt handlande samt 

Dave Ulrichs transformationskoncept Värdeskapande HR. Vi har utfört åtta tematiska intervjuer 

med kvinnor verksamma som HR-chefer. Resultatet visar att samtliga HR-chefer i vår studie har 

inslag av både mjuk och hård HRM i sitt arbete, men att tyngdpunkten mellan perspektiven 

varierar mellan cheferna. Samspelet mellan HR-chefens och organisationfältets aktörer påverkar 

möjligheterna för HR-cheferna att skapa inflytande och att nå ett värdeskapande HR-arbetssätt 

där kollektivt handlande och organisationens affärsmål står i fokus. Detta står i direkt beroende 

av HR-chefens sociala och kulturella kapital, samt hur det används och efterfrågas av 

organisationsfältets aktörer. 

 
Nyckelord: HR, Mjuk HRM, Hård HRM, HR-chef, Värdeskapande HR, Socialt kapital, Kulturellt 

kapital, Kollektivt handlande, Tematisk intervju, HR-transformation 

 

 

  



 

 

Abstract 
 
Many organizations in modern working life holds their employees as their most important 

resource. The human resources (HR) department is responsible for managing all questions 

relating to the employees in an organization, such as talent management, supply of competence, 

leadership development, work environment and payroll issues. Over the past decades, the HR 

work organization has undergone a transformation; from being an administrative support 

function, to the present and modern role as a strategic business partner, where the existence of 

the HR function must be legitimized through constant value creation by working strategically 

towards the company's business goals. In Sweden, the HR department is also responsible for 

ensuring a strategy to manage the organizational and social workplace health problems. Since 

2010, sickness absence due to these problems has increased dramatically in the country.  

Extensive research and science studies from the past decade, shows that the leadership has 

considerable impact on the state of health of the employees. We have studied HR managers’ 

experiences of their role, and analyzed which varieties of resources that they depend on to create 

influence in their work. The fundament in our analyze, is a set of scientific theories, which consists 

of contrasting organization theories, Bourdieu's capital theory, Ostrom's theory of collective 

action and Dave Ulrich's transformation concept; The HR Value Proposition. We have carried out 

eight thematic interviews with women in the position of HR manager. The result shows that all 

HR managers in our study practices elements of both soft and hard HRM in their work, but that 

the main emphasis between perspectives varies amongst the managers. The interaction between 

HR managers and organizational stakeholders effects the HR manager’s prospects to generate 

influence and to achieve a value-creating HR approach that focuses on collective action and the 

business goals of the organization. This circumstance also stands in direct reliance to the HR 

manager's amount of social and cultural capital, as well as how they are used and demanded by 

the organizational stakeholders. 

 

Key words: HR, Soft HRM, Hard HRM, HR manager, HR Value Proposition, Social capital, Cultural 

capital, Theory of collective actions, HR transformation 

  



 

 

 

Förord 
 
Vi vill rikta ett stort tack till de HR-chefer som gjorde denna studie möjlig att genomföra. Ni delade 

generöst och engagerat med er av era upplevelser och erfarenheter. Tack vare er blev denna 

studie väldigt mycket mer än en kandidatuppsats – det blev också en personlig resa, där vi kom 

till insikter och nådde förståelse om både HR-yrket och oss själva som människor. Till den HR-

chef som ställde upp för pilotintervju, och de två kontakter i vårt nätverk som har varit av stor 

betydelse för våra möjligheter att nå lämpliga intervjupersoner - vi känner stor tacksamhet för 

den hjälp vi fått av er! 

 

Vi vill givetvis tacka Molnar och Mencevski – våra ständiga stöttepelare och livspartners som står 

ut med våra akademiska utläggningar – oavsett vilken tid på dygnet som dessa sker. Utan er hade 

vi aldrig klarat varken examensuppsatsen eller våra studieår! Vi tackar också vår ständigt 

tillgängliga kommunikationsvetare och vårt akademiska bollplank Karin. Och självklart sänder vi 

ett stort tack till våra älskade familjer som stöttat oss under resans gång med barnpassning, 

markservice, kärlek och goda råd. 

 

Slutligen vill vi rikta ett stort tack till alla fantastiska lärare på OPUS-programmet. Ni har – med 

risk för att uttrycka oss i floskler – varit med och förändrat våra liv. Vi känner oss oerhört mycket 

klokare än för tre år sedan. Idag betraktar vi världen och våra medmänniskor ur andra perspektiv 

och med andra ögon och är fast beslutna om att göra världen - och arbetslivet - till en lite bättre 

plats. 

 
 

 
 
Irma Lina Gunnarsson   Maria Mencevski 
 
Borås den 30 maj 2017  
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Inledning 
Idag vidhåller många organisationer att medarbetarna är företagets viktigaste resurs (Alvesson & 

Lundholm 2014:9). En organisations personalavdelning ansvarar för att hantera alla frågor som 

rör medarbetarna, däribland kompetensförsörjning, ledarskapsutveckling, lönekartläggning och 

arbetsmiljöfrågor (Granberg 2011:17-18). Idag benämner många svenska organisationer sin 

personalavdelning för HR – human resources (ibid.). Det svenska personalarbetet hade i 

begynnelsen ett individfokuserat och personalsocialt perspektiv, men har sedan dess genomgått 

flera reformerande perioder, som har inneburit att HR-funktionens roll och synen på den har 

förändrats över tid (Boglind, Hällstén & Thilander 2013; Damm 1993; Granberg 2011). Idag 

präglas personalarbetet allt mer av ett värdeskapande och organisationsfokuserat synsätt 

(Boglind, Hällstén & Thilander 2013), men debatten kring hur, med vad och på vilket sätt en HR-

funktion bör arbeta, är ständigt pågående (Boglind, Hällstén & Thilander 2013; Damm 1993; 

Ulrich & Brockbank 2007). 

 

Oavsett vilken filosofi en organisation har i sitt HR-arbete, måste HR-funktionen med 

välplanerade strategier kunna bemöta de organisatoriska utmaningar som följer med det 

moderna samhället; teknisk utveckling, digitalisering, globalisering och personalbrist inom vissa 

yrken (Granberg 2011:24-25). Den kanske största utmaningen som HR-funktionen i dagsläget 

står inför, är det ökade antalet anmälda arbetssjukdomar orsakade av hög arbetsbelastning och 

relation- och samarbetsproblem med kollegor (Arbetsmiljöverket 2015). Arbetsmiljöverkets 

föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) ställer krav på arbetsgivare att 

främja hälsa och förebygga sjukdomar som dessa. Föreskriften betonar vikten av arbetets 

organisering och ledarskapets betydelse för det sociala samspelet på arbetsplatsen. En 

förutsättning för att kunna hantera och bemöta dessa utmaningar är att HR-funktionen, med HR-

chefen som huvudansvarig, kan arbeta strategiskt och har inflytande i organisationen den verkar 

i (Ulrich & Brockbank 2007). Både äldre och nyare forskning har dock visat att detta inte alltid är 

en självklarhet; Berglund (2002) ser i sin avhandling att HR ofta har behövt argumentera för sitt 

yrkeskunnande samt organisationens behov av funktionens kunskaps- och kompetensbidrag. 

Berglund framhåller att yrkesgruppen tycks ha fått förbättrat gehör, men menar att de ändå 

tampas med en stämpel av lågstatusyrke (Berglund 2002). Nyare forskning visar att HR-chefer 

ökar sin närvaro i ledningsgrupper, vilket är positivt för HR-funktionens påverkansmöjligheter 

(Alvesson & Lundholm 2014). Men samma studie visar även att HR-chefer trots detta, har 

svårigheter att erhålla legitimitet, status och inflytande i en organisation (ibid.). 

 

Vi menar att den ständigt pågående debatten kring en organisations behov av en HR-funktion 

(Alvesson & Lundholm 2014; Boglind, Hällstén & Thilander 2013; Damm 1993; Ulrich & 

Brockbank 2007) ofta tenderar att fokusera på funktionens brister och otillräcklighet. Dessutom 

upplever vi att debatten ofta handlar om vad funktionen borde vara och göra, snarare än vad den 

är och gör idag. Vår reflektion, och grunden till vår studie, är att detta sätt att tala om HR kan skapa 

en otydlighet kring funktionens roll och syfte i en organisation, vilket skulle kunna vara en 

bidragande faktor till de problem som HR-funktionen beskrivs möta (Alvesson & Lundholm 2014; 

Boglind, Hällstén & Thilander 2013; Berglund 2002). Vi anser att det behövs fler och nyare studier 

på området som kan klargöra HR-funktionens roll och syfte.  Den något dystra och problemfyllda 

verklighet som forskning beskriver (Berglund 2002; Alvesson & Lundholm 2014) har väckt vårt 

intresse att undersöka hur HR-chefer bedriver och upplever sitt arbete. Med vår studie hoppas vi 
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kunna nyansera talet om HR-yrket som profession, samt ge verktyg och bidra till reflektion för 

både yrkesverksamma inom HR-professionen och för övriga aktörer i organisationer.  

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet är att undersöka hur HR-chefer upplever och ser på sin tillvaro, samt hur de bemöter de 

utmaningar de ställs inför i sitt arbete. Detta konkretiseras genom följande frågeställningar: 

 

• Vilken syn har HR-cheferna på sin roll och hur HR-arbete bör bedrivas i ett organisationsfält? 

• Vilka huvudsakliga resurser använder HR-cheferna för att skapa inflytande för HR-arbetet 

och hur kan detta förstås? 

1.2 Avgränsningar 
Studien avgränsas till HR-chefer verksamma i privata arbetsorganisationer i Västsverige. Vi har 

inte fokuserat på strukturella villkor som ålder, kön eller social bakgrund. 

1.2.1 Begreppsförklaringar 

 

Chef: Genomgående i studien likställs begreppet chef med alla övriga chefer i en organisation 

utöver HR-chefen, exempelvis linjechefer, affärsområdeschefer, arbetsledare, projektchefer och 

övriga stabschefer. 

 

HR: Begreppet HR likställs med HR-funktion i denna studie vilket avser organisationens avdelning 

för personalfrågor. 

 

HRM: I denna studie tillämpas Granbergs (2011:17) förhållandevis enkla definition av begreppet 

HRM: hantering av ”alla frågor som rör företagets anställda”. Läsaren kan betrakta detta synonymt 

med termen personalarbete (ibid.).  

 

HR-transformationen: Ett managementkoncept som transformerat HR från en administrativ 

stödfunktion till en legitimerad del av en organisations ledning. Dave Ulrich betraktas som den 

främste grundaren, och står bakom konceptet värdeskapande HR (Boglind, Hällstén & Thilander 

2013:47). När vi talar om HR-transformationen i studien, syftar vi till Ulrichs koncept 

värdeskapande HR. 

 

Organisationsfält: Vi har undersökt HR-chefernas upplevelse av sin roll oberoende av 

organisation. HR-chefernas nuvarande arbetsorganisation har därmed inte varit av specifikt 

intresse eller relevans för studiens frågeställning. Begreppet syftar därför till att beskriva det 

sammanhang i vilket en HR-chef är verksam och förhåller sig till. Det innefattar både interna 

intressenter - anställda, ägare och styrelse - samt externa intressenter - kunder, leverantörer och 

konkurrenter (Borglund et al. 2012:36). 

 

Resurs: Begreppet avser de medel HR-cheferna använder sig av i situationer där de eftersträvar 

inflytande för sitt arbete.  
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2 Bakgrund 
Avsnittet syftar till att ge läsaren inblick i och förståelse för det svenska personalarbetets historia 

och utveckling. Det ger en bild av de olika epoker och inriktningar som personalarbetet har 

genomgått under de drygt hundra år som funktionen existerat i svenska organisationer. 

2.1 Personalarbetets historia 
Svenskt personalarbete växte fram som en motkraft till den mekaniserade syn på människan som 

industrins framväxt resulterade i, och målsättningen var att eliminera orättvisor och sociala 

missförhållanden i samhället (Damm 1993:19). Personalarbetet var initialt socialt och humanitärt 

med fokus på individen (Granberg 2011:23). Personalkonsulenterna, som det då hette, var nästan 

uteslutande kvinnor, och arbetsuppgifterna utgjordes främst av övervakning av arbetsplatsens 

hygien, sanitära anläggningar, renhållning, hälso- och sjukvård, samt “trivsel, trevnad och god ton 

i arbetssalarna” (Damm 1993:23, 25, 36; Damm & Tengblad 2000:29). Under 1950-60-talet fick 

personalarbetet en distinkt administrativ orientering och debatten fokuserade på 

gränsdragningen mellan personalvård och administration (Damm 1993:45-46). Arbetet styrdes 

mot företagshälsovård, arbetsmiljöfrågor, personlig rådgivning, arbetsrätt, rekrytering, 

löneadministration och utbildning (Tengblad 1997:67; Damm & Tengblad 2000:33). Akademisk 

kunskap började utmana de erfarenhetsbaserade ideal som präglat yrket och beteendevetenskap 

blev huvudämnet för professionen. Det förgrenades dock i två inriktningar; det socialpsykologiska 

och individinriktade perspektivet samt det företagsekonomiska och organisationsinriktade 

perspektivet (Boglind, Hällstén & Thilander 2013:33).  

 

Under 70-talet bidrog demokratiseringen av samhället till en ny syn på människan där psykiska 

och sociala behov betonades - människan skulle självförverkligas genom utbildning (Boglind, 

Hällstén & Thilander 2013:35; Damm 1993:79). Den personalsociala och personaladministrativa 

grenen sammanflätades och en helhetssyn på människan som medarbetare uppstod (Granberg 

2011:23). Företagsdemokrati var begreppet som angav tonen för arbetslivet, och under parollen 

‘det goda arbetet’ skulle sysselsättning upphöra att vara ett medel och istället bli ett mål i sig. 

Personalfunktionens roll blev att främja såväl organisationens produktivitet som arbetstagarnas 

arbetstillfredsställelse (Granberg 2011:23; Boglind, Hällstén & Thilander 2013:35). 

Personalfunktionen fick en strategisk viktig position mellan företagets olika intressenter (Damm 

1993:89). Intressentperspektivet medförde ett ökat tryck på att personalarbete skulle utföras 

med hänsyn till arbetsgivare, arbetstagare, fack, samhälle och yrkesorganisationer (Boglind, 

Hällsten och Thilander 2013:35).  

2.1.1 Human resource management 

Begreppet Human Resource Management (HRM) etablerades under 1980-talet och betonade att 

det nya personalarbetet skulle ske med tydlig utgångspunkt “i företagsledningens tjänst” med 

fokus på management och affärsinriktning. Människans kompetens blev en konkurrensfaktor och 

arbetet fick en strategisk inriktning. (Boglind, Hällstén & Thilander 2013:36; Damm 1993:108). 

Under 90-talet mötte personalarbetet krav på att bli mer effektivt, värdeskapande och strategiskt 

inom ramen för fortsatt affärsstrategiskt samarbete med ledningen (Thilander 2013:46). 

Administrativt och rutinartat personalarbete skulle effektiviseras med hjälp av IT-stödsystem och 

självbetjäningstjänster (Thilander 2013:46; Ulrich & Brockbank 2007). Granberg (2011:23) 

liknar svenskt personalarbetes utveckling vid en fördelning i två grenar; det personalsociala och 
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individfokuserade arbetet med teoretiska utgångspunkter i motivations- och inlärningsteorier och 

det personaladministrativa organisationsfokuserade arbetet med teoretiska utgångspunkter i 

rationalistiska ideal (Thilander 2013:46). Tvåfaldigheten avser huruvida personalarbete ska utgå 

från individen och det sociala, kontra organisationen och det ekonomiska. 

2.3 HR kan hjälpa chefer att bedriva hållbart ledarskap 
Ett led i arbetet med att motverka utvecklingen av de ökade antalet arbetssjukdomar orsakade av 

hög arbetsbelastning samt relations- och samarbetsproblem mellan kollegor, är 

Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2015:4, som särskilt betonar ledarskapets betydelse för det 

sociala samspelet på arbetsplatsen. Hultberg, Skagert, Ekbom Johansson & Ahlborg jr (2010:50) 

framhåller att chef- och ledarskap både direkt och indirekt har stor betydelse för medarbetarnas 

hälsa; ”Direkt genom kvaliteten på relationen och interaktionen med medarbetarna, t.ex. hur man 

ger feedback, men också indirekt utifrån hur arbetet organiseras”. Några av de problem som 

identifieras är bland annat är stor administrativ arbetsbörda och stort antal underställda 

medarbetare (Hultberg et al. 2010:37,54). För att kunna bedriva hållbart ledarskap krävs det 

utöver yrkesmässig kompetens också ett visst mått av social kompetens i chefsrollen. Andra 

viktiga förutsättningar är att ha befogenheter som motsvarar ansvaret, att få stöd i arbetet med 

att avgränsa ansvar och krav, samt att det finns ledarskapsutvecklingsprogram där alla chefer 

deltar (Hultberg et al. 2010:50,57). För att möjliggöra detta behöver en organisation utforma 

rimliga och explicita riktlinjer för chefsansvaret, och dessutom är det en fördel att stärka upp 

resursfunktioner med hjälp av HR-medarbetare som kan ge direkt stöd till cheferna (Hultberg et 

al. 2010:85). 

3 Tidigare forskning 
I avsnittet presenteras modern forskning och studier från HR-området som behandlar de områden 

vår studie berör; HR:s inflytandeproblematik, strategier för att nå inflytande samt olika former och 

perspektiv på HRM. Forskningen ligger bland annat bakom vår förförståelse om fältet som studerats 

och därmed också studiens syfte och frågeställningar. Den tidigare forskningen används också i 

analysen för att tolka och förstå vårt resultat. 

3.1 HR-chefers strategier och strul 
Alvesson och Lundholms (2014) studie fokuserar på HR-chefsarbetets innebörd. De definierar 

hinder som HR-chefer stöter på, hur de navigerar mellan sådana, samt vilka HR-chefen allierar sig 

med för att kunna bedriva sitt HR-arbete. HR-cheferna i studien framhåller att HR-funktionen inte 

ska vara en isolerad stabsfunktion med huvuduppgift att erbjuda administrativt stöd (Alvesson 

och Lundholm 2014:87). I stället är HR en främjare av den interna effektiviteten och en drivare av 

förändring, där HR-chefen som ytterst ansvarig är strategiskt sinnad med stor 

verksamhetsförståelse (ibid.). Trots denna betoning ser Alvesson & Lundholm att studiens HR-

chefer arbetar en hel del med operativa aktiviteter såsom rehabiliteringsärenden, konfliktlösning 

och administration (Alvesson & Lundholm 2014:72). Beträffande HR-chefers relationer till andra 

chefer, identifierar sig studiens HR-chefer i stor utsträckning med ett ledningsperspektiv där de i 

många fall upplever att deras särskilda bidrag uppskattas. Samtidigt kan HR också uppfattas som 

avvikande gentemot andra representanter i ledningsgruppen, med föreställningen att funktionen 

står för en icke-affärsorienterad ideologi (Alvesson & Lundholm 2014:89,110). Detta gör att HR-

cheferna i studien ofta understryker vikten av affärsförståelse, företagsekonomisk kunskap samt 



 

5 

 

kunskap om organisationens verksamhet vid sidan av sina yrkesspecifika kunskaper (Alvesson & 

Lundholm 2014:124-155,129-130). Vidare är samarbete med organisationens övriga chefer en 

central aspekt i HR-chefens tillvaro, och relationerna uttrycks ofta i termer om ‘stöd’. Med goda 

relationer följer dock utmaningar - en är att chefer tenderar att lägga över vissa av sina 

arbetsuppgifter på HR-chefens bord, exempelvis svåra samtal med medarbetare. (Alvesson & 

Lundholm 2014:92,95). Alvesson och Lundholm definierar två övergripande strategier, vilka HR-

cheferna tillämpar för att skapa inflytande i en organisation; relationer som resurs, samt 

yrkestillhörighet och kunskap som resurs (Alvesson & Lundholm 2014:111-137). 

3.2 Mätbarhet ger strategisk positionering för HR 
Kate Feather (2008) framhåller att företag gärna hävdar att personalen är nyckeln till framgång, 

samtidigt som de kämpar med att kunna mäta mänskliga prestationer på ett meningsfullt sätt. HR-

medarbetare som strävar efter att övervinna uppfattningen om HR som en ’mjuk’ och därmed 

dåtida HR-funktion, måste enligt Feather (2008) arbeta med ’hårda’ värden som mätningar av HR-

arbetet. Mätningarna bör vara inriktade på att bevisa länken mellan humankapital och 

affärsresultat, liksom förhållandet mellan HR-interventioner och prestation. Mer precist handlar 

det om att mäta medarbetarnas engagemang, koppla dessa till andra HR-insatser och använda 

observationerna för att driva rätt förbättringsinsatser. Feather motiverar sin uppmaning till HR 

om att mäta med forskning som påvisar samband mellan företagsvinst och engagemang; företag 

med låg vinst uppvisade lägre engagemang hos anställda, omvänt visade företag med hög vinst 

stort engagemang hos anställda. Sammanfattningsvis hävdar Feather (2008) att effektiva 

mätmetoder gör att HR-företrädare kan visa företagsledningen hur investeringar i 

humankapitalet kan öka engagemanget och i slutändan affärsresultatet. Detta menar Feather 

(2008) är avgörande om HR vill kunna positionera sig som en strategisk funktion med en 

säkerställd plats i ledningsgruppen. 

3.3 En blandning av hård och mjuk HRM 
Inför sin fallstudie av åtta brittiska storföretag argumenterade Truss, Gratton, Hope‐Hailey, 

McGovern och Stiles (1997) för att hård och mjuk HRM i sin rena form är så pass avvikande att 

båda former omöjligt kan integreras i en enda modell för HRM. Den hårda modellen bygger på 

idén om strategisk kontroll och en ekonomisk syn på människan, och den mjuka modellen bygger 

på kontroll genom engagemang. Truss et al. (1997) fann inga exempel på att studiens 

organisationer praktiserade rena former av vare sig hård eller mjuk HRM. Däremot kunde det 

påvisas att företagens retorik ofta inbegrep principer för den mjuka engagemangbetonande 

modellen, medan medarbetare i själva verket upplevde den hårda modellens kontrollaspekter. En 

slutsats Truss et al. (1997) drar är att även om retoriken för HRM ofta är ‘mjuk’ upplevs den i 

verkligheten nästan alltid som hård, där organisationens intressen premieras över individens. 

Forskarna fann att samtliga organisationer tillämpade en blandning av mjuk och hård HRM i sitt 

arbete, men variationen i fördelningsstrukturen skilde sig åt mellan organisationerna. Detta, 

menar Truss et al. (1997), indikerar att både externa och interna faktorer, såsom strategi, kultur 

och struktur, påverkar organisationens HRM-inriktning. 
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4 Teoretisk referensram 
De teorier som presenteras i avsnittet har använts för att tolka och förstå det fält vi studerat. 

Inledningsvis presenteras ett historiskt perspektiv på grundläggande organisationsteori. Dessa 

teorier ligger till grund för modern HRM, däribland HR-transformationen, vilken presenteras i 

avsnittet och används i analysen. Vidare förklaras Bourdieus kapitalteori samt Ostroms teori om 

kollektivt handlande. Avslutningsvis binder vi samman HR-transformationen, kapitalteorin och 

teorin om kollektivt handlande i en grafisk modell som visar på kopplingen mellan dessa. Denna 

modell används sedan i analysen för att förstå och förklara vårt resultat. 

4.1 Organisationsteorier  

4.1.1 Rationell styrningsfilosofi – scientific management 

Rationell styrningsfilosofi brukar introduceras med uppkomsten av Frederick Taylors teori om 

arbetets organisering - scientific management (Riestola 2013:22). Det grundläggande syftet i 

Taylors teori var ökad effektivitet och produktion, med maximalt överskott för företag och 

anställda (Taylor 1913). En huvudsaklig utgångspunkt i konceptet var att göra arbetaren mer 

specialiserad och skicklig och därmed mer effektiv i sitt moment (Granberg 2011:678). Uppgiften 

att hitta ’det rätta arbetsättet’ överläts till ledningen (Börnfelt 2011:26; Taylor 1913:18). Taylor 

förespråkade matchning mellan arbete och personal vilket kort och gott kan översättas till “rätt 

man på rätt plats” (Tengblad 1997:37). Scientific management beskrivs vara den mest utvecklade 

och systematiserade formen av direkt övervakning där chefen belönade gott arbete och 

bestraffade dåligt (Kärreman & Rennstam 2012:179). Lönesänkning, avstängning, böter och 

varningar tjänar som exempel på disciplineringsåtgärder (Börnfelt 2011:27). 

4.1.2 Normativ styrningsfilosofi – human relations 

Human Relations-skolan presenterades under 1930-talet som ett alternativ till den rationella 

styrningsfilosofin (Tengblad 1997:45). Skolan, som främst brukar förknippas med Elton Mayo, 

vilar på normativ styrningsfilosofi och kom vid sin uppkomst att stå i kontrast till Taylors 

uppstyckade arbeten där enbart materiella belöningar användes som incitament för höjd 

prestation (Riestola 2013:27). Enligt Granberg (2011:685) bör Human Relations-skolan inte 

nödvändigtvis ses som en ny gren inom organisationsteori. Den delar scientific management-

skolans målsättning om ökad produktivitet, men har ett annat förhållningssätt till människors 

drivkrafter (ibid.). Hawthornestudierna, som brukar sägas vara skolans genombrott, påvisade att 

sociala faktorer som exempelvis deltagande, ömsesidig kommunikation, beröm och gemenskap 

spelar en avgörande roll för organisationens effektivitet (Flaa 1998:46; Granberg 2011:685). 

Skolan förmedlade idén om att medarbetare som blir sedda, lyssnade på och respekterade av den 

närmaste arbetsgruppen och chefen mår bra och arbetar bättre och satte därmed tonen för ett 

humant perspektiv på arbetsorganisationen. (Nilsson, Wallo, Rönnqvist & Davidsson 2011:41). 

Detta kan jämföras med Taylors (1913) förordningar om ett ledarskap kantat av kontroll och 

detaljstyrning. 

4.1.3 Hård och mjuk HRM 

Michiganskolan brukar sägas representera ett hårt perspektiv på HRM. Inriktningen företräder 

idén om att organisationer existerar för att uppfylla mål och att dessa sätter tonen för 

organisationens struktur (Tengblad 2000:13). De anställda betraktas som en resurs i likhet med 
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organisationens materiella och ekonomiska tillgångar (Schødt 2012:11). Michiganskolan betonar 

anställdas prestationer, och de urvals-, bedömnings-, belönings och utvecklingsstrategier som 

används för att skapa effektivitet i organisationen (Granberg 2011:46, 49-50). Hård HRM vilar på 

rationell och instrumentell styrningsfilosofi som förordar styrning genom beslut, regler och 

instruktioner (Tengblad 1997:33; Tengblad 2000:13). 

 

Harvardskolan brukar sägas representera ett mjukt perspektiv på HRM. Delaktighet och 

engagemang hos de anställda anses kunna skapas genom företagsledningens utveckling av goda 

relationer och förtroendefullt samarbete med de anställda (Granberg 2011:50). Konceptet 

framhåller värdet av tydligt ledarskap och företagsledningens personalansvar. Inom mjuk HRM 

utgår ledarskapsfilosofin från en socialpsykologisk grund där kommunikation av mål, normer och 

värderingar resulterar i motiverad och ansvarstagande personal (Tengblad 2000:17). Tillväxt 

anses ske genom utveckling av kultur, åsikter och värderingar (Schødt 2012:11). En central tanke 

är att hänsyn till företagets olika intressenters krav och behov blir styrande för inriktningen i 

viktiga ledningspolicyer (Granberg 2011:48-49). Flera författare knyter an mjuk HRM till 

normativ styrningsfilosofi i och med dess betoning av medarbetares engagemang, motivation och 

arbetstillfredsställelse. Inom normativ styrningsfilosofi leder chefen personal mot uppsatta mål 

snarare än att agera expert och beslutsfattare (Tengblad 2000:17; Boglind, Hällstén & Thilander 

2013:38). Vi har sammanställt de övergripande skillnaderna mellan mjuk och hård HRM i figur 

4.1. I organisationer påträffas vanligtvis inslag av både hård och mjuk HRM men i skiftande 

utsträckning (Tengblad 2000:18; Truss et al. 1997). Forskning har emellertid visat att mjuk HRM 

oftare används för ledning av personal med specialkompetens och de som anses ha en särskilt 

viktig roll i organisationen. Jämförelsevis används hård HRM oftare vid styrning av lågavlönad 

personal och anställda med tillfälliga kontrakt (Legge 1995, i Tengblad 2000:18). Därtill är hård 

HRM mer vanligt inom servicesektor som handel, hotell och personlig service medan mjuk HRM 

är ett frekvent återkommande inslag i kunskapsintensiv verksamhet (Tengblad 2000:18). 

 
 

 

Figur 4.1. Vår litteraturbaserade sammanställning av övergripande skillnader i HRM.  

(Boglind, Hällstén & Thilander 2013; Granberg 2011; Tengblad 2000) 

 

4.2 HR-transformationen 
Med utgångspunkt i hård HRM lades grunden för det som kallas HR-transformationen (Boglind, 

Hällstén & Thilander 2013:36) genom Dave Ulrichs koncept värdeskapande HR. Konceptet har haft 

stor betydelse för genomslaget av transformationsprocessen från personalarbete till human 

resource management. Allt arbete som en HR-funktion utför, måste skapa ett transaktionsvärde 

menar Ulrich (Ulrich & Brockbank 2007:12). Han förespråkar en trebent modell för HR-arbete, 
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som ska skapa mätbarhet, specialisering, bättre arbetsfördelning och skalfördelar. Han menar att 

detta kommer ge linjechefer ett bättre och mer specialiserat stöd från HR-funktionen (Boglind, 

Hällstén & Thilander 2013:107). Detta möjliggörs genom att resurser frigörs då det administrativa 

arbetet organiseras enligt en så kallad best practice-princip, där löneutbetalning samt 

rekryterings- och utbildningsadministration kan organiseras på ett standardiserat ‘bästa sätt’ 

enligt en universell giltighet. Även HR-portaler för självservice och en centraliserad expertenhet 

bidrar till att frigöra dessa resurser till kvalificerande och värdeskapande arbetsuppgifter 

(Boglind, Hällstén & Thilander 2013:12-13, 39, 52, 107). Det senare är uppgifter som lämpar sig 

för en HR Business Partner, som arbetar med att utforma processer och system i nära samarbete 

med linjechefer. De ansvarar även för att koordinera samt integrera dessa i verksamheten. En 

business partner ska enligt Ulrich ’stilfullt balansera’ på en väg mellan mjuka och hårda värden, 

och besitta stor kunskap om organisationer och människor, och har likaså erfarenhet och intresse 

för affärsmannaskap (Ulrich & Brockbank 2007:231). Transformationen, som innebär att HR 

övergår till ett sådant affärsinriktat, kundfokuserat och proaktivt arbetssätt, skapar även 

legitimitet för HR att tillhöra organisationens ledningsgrupp. En effektiv HR funktion ska enligt 

Ulrich fokusera på vad de levererar, och inte vad de faktiskt gör (Ulrich & Brockbank 2007:287). 

Vidare menar Ulrich att HR ofta tar för lite hänsyn till mottagarens perspektiv och fokuserar mer 

på sina egna mål och resultat än övriga organisationens. I stället ska de fokusera på mottagaren, 

eftersom värdet definieras av denna och inte av HR (Ulrich & Brockbank 2007:14). Flera forskare 

hävdar att Ulrichs HR-transformation bör betraktas som ett nyrationalistiskt koncept, vilket har 

sina rötter i rationell styrningsfilosofi (Riestola 2013:62-63) och andra forskare resonerar att 

Ulrich inspirerats av Taylor i sitt koncept (Boglind, Hällstén & Thilander 2013:54). 

4.3 Bourdieus kapitalteori 
Sociologen Pierre Bourdieus kapitalteori utgår ifrån att den sociala världen kan förstås först då vi 

betraktar den och människorna - vilka han kallar agenter - utifrån talet om olika former av kapital 

(Bourdieu 1986). Begreppet kapital avser i hans teori värden, tillgångar eller knappa resurser - 

medel som individer och grupper i samhället konkurrerar om (Aakvaag 2011:165; Broady 

1991:171, 181). En värld där agenter tävlar på lika villkor med perfekt jämställdhet inför de 

möjligheter som ges, existerar enligt Bourdieu (1986) enbart i ett påhittat universum. Social 

interaktion är i alla sina former i själva verket ett spel som syftar till ‘att ackumulera största 

möjliga kapital’, och genom att fungera som en resurs blir kapitalet en källa till makt som kan 

utnyttjas för att nå fördelar i det sociala livet (Aakvaag 2011:165; Bourdieu 1986). Kapitalen har 

stor inverkan på den sociala världens utformning; dess fördelningsstruktur påverkar oss agenter 

i varje given stund, genom att på varierande sätt begränsa och möjliggöra för oss (Bourdieu 1986). 

Bourdieu (1986) identifierar tre självständiga huvudformer av kapital; socialt, kulturellt och 

ekonomiskt. Historiskt har begreppet kapital kommit att begränsas till den ekonomiska 

dimensionen, men enligt Bourdieu har det sociala och kulturella kapitalet lika stor betydelse för 

den sociala världen och han drar det till sin spets genom att hävda att det är omöjligt att göra 

anspråk på en beskrivning av den sociala världens struktur, utan att använda samtliga 

kapitalformer (Bourdieu 1986). Broady (1991:171) menar att Bourdieus kapitalbegrepp är ett 

betydelsefullt forskningsredskap i undersökningar. 

 

Delar av studiens analys utgår ifrån Bourdieus kapitalteori. Vi har utifrån empirin kunnat se att 

det kulturella och sociala kapitalet har en essentiell betydelse för en HR-chefs arbete. Mot 

bakgrund av studiens syfte, frågeställningar och vårt resultat, har vi bedömt att det sociala och 



 

9 

 

kulturella kapitalet kunnat bidra med särskild förståelse och tolkning. Vi hävdar inte att det 

ekonomiska kapitalet är utan betydelse för HR-chefens arbete - det hade varit fullt möjligt att göra 

en analys även med denna kapitalform. Men baserat på den förförståelse vi haft utifrån Alvesson 

och Lundholm (2014:111-137) som visar att relationer samt yrkestillhörighet och kunskap är 

grundläggande resurser i en HR-chefs arbete, har vi valt att begränsa vår analys till dessa två 

kapitalformer. 

4.3.1 Kulturellt kapital 

Det kulturella kapitalet kan betraktas som ackumulerade resurser i form av exempelvis 

kunskaper, idéer, språkbruk och vanor - resurser som legitimerar skillnader i status och makt 

(Brante, Andersen & Korsnes 2001:170). Mer precist kan det exemplifieras av examina från 

högaktade lärosäten, kännedom om viss litteratur eller förmåga att uttrycka sig i tal och skrift 

(Broady 1991:171). När Broady (1991:177) tolkar Bourdieu menar han att innehav av kulturellt 

kapital också innebär att vara välinformerad. Det kulturella kapitalet påverkar både det sociala 

och ekonomiska; status kan utnyttjas för att knyta betydelsefulla kontakter och skaffa välbetalda 

och attraktiva arbeten vilket i sin tur möjliggör förfinad konsumtion (Broady 1991:177; Aakvaag 

2011:165). Ett symboliskt kapital som det kulturella äger ett visst värde förutsatt att det finns en 

marknad för dess tillgångar. Det innebär med andra ord att det krävs att människor tillskriver 

kapitalet värde (Broady 1991:172). Alvesson och Lundholm identifierar två former av resurser 

som HR-chefer utnyttjar för att utöva inflytande i organisationen; relationer samt yrkestillhörighet 

och kunskap som resurs (Alvesson & Lundholm 2014:117). Vi ser på dessa resurser som en 

förenklad variant av Bourdieus kapitalbegrepp, där relationer kan betraktas som socialt kapital, 

och yrkestillhörighet och kunskap som kulturellt kapital. 

4.3.2 Socialt kapital 

Det sociala kapitalet avser en individs eller grupps tillgång till ackumulerade kontakter och 

relationer som grupper, föreningar, familj och släkt (Bourdieu 1986; Broady 1991:179). Dessa 

maktgivande relationer kan öka värdet på andra kapitalformer vilket sammantaget gör att 

individer kan agera på ett framgångsrikt sätt i relation till andra människor, och nästan alltid 

bidrar det till att tilliten stärks mellan aktörerna (Brante, Andersen & Korsnes 2001:229; Ostrom, 

Ahn, Ostrom, & Ahn 2003). I Bourdieus (1986) betraktelse och definition av socialt kapital, har 

nätverket en avgörande betydelse, då han hävdar att storleken på en agents sociala kapital beror 

på det nätverk av kontakter som hen har. Det är ett resurskrävande arbete i tid och energi, 

eftersom det kräver en ständig ansträngning från agenten att upprätthålla dessa nätverk, så att 

det sociala kapitalet kontinuerligt reproduceras (Bourdieu 1986). 

4.4 Kollektivt handlande 
Teorin om kollektivt handlande innebär att en individ inte enbart handlar utifrån en kalkyl om 

lönsamheten i sitt eget kortsiktiga tänkande. Om individen agerar utifrån sin självfokuserade 

tanke, blir vinsterna lägre än de kunnat vara. Teorin har ursprung i den matematiska teorin om 

nashjämvikt - ingen ensam individ vinner på att byta strategi på egen hand, utan bör samarbeta 

med aktörer i sin sociala omgivning för att nå de högsta vinsterna (Ostrom 2010). Teorin 

appliceras även inom statsvetenskapen och forskare med samhällsvetenskapligt perspektiv 

definierar kollektivt handlande som ”människors handling tillsammans med andra människor, i 

syfte att nå ett gemensamt mål” (Ahrne & Papakostas 2006:111). Detta kräver att människor 

kommer överens, att det finns grundläggande bestämmelser för hur kollektiv handling ska gå till, 
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samt att parterna håller sig till överenskommelsen. Om så inte är fallet, blir handlingarna inte av 

kollektiv art (ibid.). En förutsättning för demokrati i en organisation är att medlemmarna agerar 

i enlighet med dess beslut, även om de själva inte stödjer det. Ahrne och Papakostas (2006) menar 

att den kollektiva identiteten har betydelse för det kollektiva handlandet. Genom att en grupp 

skapar en kollektiv identitet minskar avståndet mellan parterna, och blir ett kitt som fungerar 

som drivkraft och sammanhållande faktor. Denna kollektiva identitet som främjar det kollektiva 

handlandet, kan utvecklas genom exempelvis mål- och strategidiskussioner (Ahrne & Papakostas 

2006:116-118). Ostrom et al. (2003) hävdar att framgångsrikt kollektivt handlande är beroende 

av en rad olika faktorer där socialt kapital är en av förutsättningarna. Ostrom et al. (2003) 

definierar socialt kapital som: 

(...) alla de former av kapital som skapar tillgång till resurser, vilka kan utnyttjas för att 

skapa tillgångar och generera ett potentiellt flöde av framtida förmåner för en 

individ”  (dir. övers. Ostrom et al. 2003) 

Ostrom et al. (2003) menar att tillit är den fundamentala länken mellan det kollektiva handlandet 

och det sociala kapitalet. Genom att bygga upp ett socialt kapital som består av trovärdighet, 

nätverk och någon form av institution, byggs en tillit som resulterar i kollektivt handlande 

(Ostrom et al. 2003).  

4.5 Kopplingarna i vårt teoretiska ramverk 
Vi ser att teorin om kollektivt handlande är en bra förklaringsmodell för vårt resultat, men utöver 

det sociala kapitalets betydelse för tillitsskapande och kollektivt handlande, betraktar vi också det 

kulturella kapitalet som en variabel med avgörande betydelse. För att kollektivt handlande ska 

vara möjligt, krävs en tillgång till och efterfrågan i organisationsfältet på HR-chefens kulturella 

kapital, samt en tillämpning av detta. För att förstå vårt resultat använder vi dessa två teorier, men 

för att fördjupa förståelsen utifrån studiens fält och kontext, adderas också konceptet 

värdeskapande HR till analysen. Vi menar att värdeskapande HR - som bygger på samverkan 

mellan organisationsfältets aktörer, fokus på mottagaren samt fokuserar på organisationens 

övergripande affärsmål (Ulrich & Brockbank 2007) – kontextuellt kan ses som en form av 

kollektivt handlande, och därmed utgör själva fundamentet i HR-transformationskonceptet. 

 

Kopplingarna mellan Bourdieus kapitalteori och Ostroms teori om kollektivt handlande, samt HR-

transformationskonceptet, illustrerar vi i två grafiska modeller. Modellerna visar på samspelet 

mellan följande begrepp i vårt teoretiska ramverk; storleken på HR-chefens sociala kapital, 

tillgången och efterfrågan på HR-chefens kulturella kapital, tilliten mellan HR-chefen och 

organisationsfältets aktörer, samt hur detta påverkar målbilden för organisationens HR-arbete. 

Modellerna visar att samspelet mellan HR-chefens och organisationfältets aktörer påverkar 

möjligheterna att nå ett värdeskapande HR-arbetssätt där kollektivt handlande och 

organisationens affärsmål står i fokus, och att detta är beroende av HR-chefens sociala och 

kulturella kapital, samt hur det används och efterfrågas. 
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4.5.1 Organisatoriska effekter vid bristfällig tillgång kulturellt och socialt kapital 

Figur 4.5.1 visar hur liten efterfrågan och tillämpning av HR-chefens kulturella kapital i 

organisationsfältet, alternativt bristfällig tillgång till kulturellt kapital hos HR-chefen, tenderar att 

resultera i att HR strävar efter sina egna mål, snarare än organisationens gemensamma - i 

synnerhet då det kulturella kapitalet innefattar tillgång till betydelsefull information från 

organisationens aktörer. Modellen visar även hur storleken på det sociala kapitalet har betydelse 

för denna tendens, eftersom ett litet nätverk och har en negativ inverkan på HR-chefens förmåga 

att skapa tillit, och således missgynnar förutsättningarna för kollektivt handlande (Ostrom et al. 

2003). 

 
 

 
 
Figur 4.5.1 Vår tolkning av HR-chefens arbete och dess effekter i ett organisationsfält, vid 

bristfällig tillgång till socialt och kulturellt kapital, baserat på det teoretiska ramverk som 

används i studien. (Bourdieu 1986; Broady 1991; Ostrom et al. 2003; Ulrich & Brockbank 2007) 
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4.5.2 Organisatoriska effekter vid stor tillgång till socialt och kulturellt kapital 

Figur 4.5.2 visar hur stor efterfrågan på, och stor tillämpning av HR-chefens kulturella kapital, 

skapar förutsättningar för ett kollektivt handlande i organisationsfältet. Med stort kulturellt 

kapital är HR-chefen dessutom välinformerad, vilket också ökar förutsättningarna för kollektivt 

handlande. Tillämpning av ett kulturellt kapital förutsätter dock också att HR-chefen har tillgång 

till ett sådant. Därtill påverkar det sociala kapitalets storlek förmågan att handla kollektivt; med 

ett stort nätverk och samverkan med organisationsfältets aktörer skapas den tillit som krävs för 

att det kulturella kapitalet ska efterfrågas och tillämpas – det är först då HR-chefens kulturella 

kapital samverkar med ett stort socialt kapital, som HR-chefen kan skapa den tillit som krävs för 

att i slutändan generera en strävan efter ett gemensamt affärsmål. 

 
 

  
 

 
Figur 4.5.2 Vår tolkning av HR-chefens arbete och dess effekter i ett organisationsfält, vid stor 

tillgång till socialt och kulturellt kapital, baserat på det teoretiska ramverk som används i 

studien. (Bourdieu 1986; Broady 1991; Ostrom et al. 2003; Ulrich & Brockbank 2007) 
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5 Metod 
I avsnittet redogörs för studiens tillvägagångssätt. Inledningsvis beskrivs studiens ansats och urval, 

följt av verktyg och tillvägagångssätt vid datainsamling och analys. Därefter berörs studiens 

kvalitativa aspekter i form av begreppen validitet och reliabilitet. Metodavsnittet avslutas med 

reflektioner kring vår förförståelses inverkan på studien. 

5.1 Kvalitativ metod i hermeneutisk anda 
Vi har gjort en kvalitativ intervjustudie med åtta kvinnor verksamma som HR-chefer i privata 

organisationer i Västsverige. HR-chefernas upplevelser av sociala fenomen samt vår förståelse för 

dessa, har stått i fokus för vår studie. Då kvalitativ forskning grundas på subjektiva upplevelser 

(Justesen & Mik-Meyer 2011:13), och eftersom forskningsmetoden bör väljas med utgångspunkt 

i forskningsfrågorna (Dannefjord 1999), ansåg vi kvalitativ metod som bäst lämpad för vår studie. 

Vi instämmer med Aspers (2011:29) om att subjektivism - aktörers uppfattningar och mening - är 

vitalt för att kunna förstå handlingar och aktiviteter, och vi tar därmed avstånd från det realistiska 

perspektivets tanke om verkligheten som objektiv (Justesen & Mik-Meyer 2011:11). Faktorer som 

kännetecknar forskning av kvalitativ karaktär är närhet till studiens deltagare, förståelse för deras 

beteende, studium av deltagarna i deras naturliga miljö samt att forskaren har kontextuell 

förståelse för fältet som studeras (Bryman 2008:371-372), vilket vi strävat efter i vår studie.  

 

Under studiens framväxt antogs ett abduktivt synsätt där teori och empiri växte fram i samspel 

med varandra enligt principen för abduktion, vilket innebär “(...) en ständig och mycket snabb 

växelverkan mellan observationer och idéer och mellan delar och den framväxande helheten” 

(Starrin 1994:26). Med förförståelse, teori och fältarbete ville vi placera upplevda sociala fenomen 

i relevant kontext, för att således tolka och förstå dem så rättvist som möjligt (Gilje & Grimen 

2007:185). I vår förståelse och tolkning av dessa sociala fenomen eftersträvade vi ett 

hermeneutiskt synsätt. Det innebär att meningen hos en enskild del endast kan förstås om den 

sätts i samband med helheten - omvänt kan helheten endast förstås ur delarna (Alvesson & 

Sköldberg 2008:193; Gilje & Grimen 2007:187; Aspers 2011:25).  

 

Intervjuerna skulle inte enbart begränsas till vår egen förförståelse, utan snarare bli en möjlighet 

för intervjupersonerna att själva få utveckla sina tankar kring områden relevanta för studiens 

syfte. Vi argumenterar att reflektioner och naturliga reaktioner, samt vilja och trygghet att dela 

med sig av dessa, uppstår i okonstlade konversationer och vardagliga samtal. Vi ville därmed tona 

ner den känsla av utfrågning som intervjusituationer kan generera. Vårt gedigna intresse för 

studiens ämnesområde och vår vilja att ta del av HR-chefers upplevelser, gjorde att metodvalet 

föll på den tematiskt öppna intervjun (Aspers 2011). Metoden fungerade som inspiration för både 

skapandet av intervjuguide och vårt förhållningssätt till intervjupersonerna före och under 

intervjusituationen. Filosofin bakom intervjumetoden är att använda samtalets och situationens 

logik, vilket kortfattat innebär att forskaren ska vara sig själv och använda sin vardagskunskap 

under intervjutillfället (Aspers 2011:144). Det innebär att forskaren ger av sig själv och är 

avspänd, trevlig, intresserad och uppmärksam, snarare än förhåller sig neutral och strävar efter 

att inte påverka situationen. Detta fodrar att forskaren etablerar god kontakt och relation till 

intervjupersonerna både före och under intervjutillfället (Aspers 2011:144-145). För att skapa 

sådana förutsättningar hade vi mailkorrespondens med samtliga intervjupersoner vid två 

tillfällen innan intervjun; vi inledde med ett mail där vi tackade dem för att de hade vänligheten 

att ställa upp och skickade kort information med en bekräftelse på tidpunkt, samt välkomnade 
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eventuella frågor. Vi utlovade också ett mail med mer ingående information vilket de skulle motta 

en vecka innan intervjun. Vid den tidpunkten skickade vi ytterligare information om intervjuns 

tematiska karaktär, de vetenskapliga forskningskriterierna och en förfrågan att spela in intervjun, 

samt påminde om tidpunkten. Somliga hörde av sig med frågor vilka vi då besvarade. Vi hörde 

också av oss när vi närmade oss slutet av vårt arbete, för att informera om hur arbetet fortskred 

och meddelade tid för opponering samt ett löfte om att skicka dem ett exemplar av studien. Under 

hela korrespondensen fick vi återkoppling från nästan samtliga HR-chefer, vilket vi tolkar som att 

vi lyckades väl i vår strävan efter kontaktskapande. 

5.2 Urval 
Vår urvalsmetod var både målinriktad och bekväm; målinriktad genom ett strategiskt urval 

grundat på intervjupersonernas förmåga att bidra med kunskap som möjliggör besvarande av 

studiens syfte och forskningsfrågor (Bryman 2011:392) och bekväm då en del av urvalet togs fram 

med hjälp av två yrkesverksamma HR-personer - så kallat kedjeurval (Bryman 2011:196). Mycket 

av den tidigare forskning vi tagit del av gällande problematik i HR-chefsrollen berördes ur 

genusperspektiv, vilket vi initialt också ämnade göra. Kriteriet för urvalet var därmed kvinnor 

verksamma som HR-chefer. I ett senare skede valde vi att låta genusperspektivet tillsvidare bli en 

passus, för att inte styra intervjupersonerna mot ett sådant perspektiv inför och i 

intervjusituationen. Vid denna tid hade urvalet redan gjorts, och då var samtliga bokade 

intervjupersoner kvinnor. Vi såg emellertid ingen problematik i detta; urvalet kan ses som 

representativt eftersom HR-branschen är kvinnodominerad. Inga krav ställdes på ålder, 

branschtillhörighet eller utbildningsbakgrund då vi främst intresserade oss för upplevelser i HR-

chefsrollen. Vår avgränsning till privata organisationer bottnar i en föreställning om att den 

affärsinriktning vi delvis ville undersöka, sannolikt fanns i större utsträckning i privata än 

offentliga organisationer. Sammantaget utgjordes urvalet av åtta kvinnor verksamma som HR-

chefer i privata organisationer med ett ålderspann mellan 36 och 56 år, varierande 

utbildningsbakgrund och branschtillhörighet. Mot bakgrund av kombinationen mellan studiens 

geografiska avgränsning (Västsverige), kedjeurvalet och konfidentialitetskravet beskrivs inte 

dessa variabler ingående i studien. HR-cheferna har getts fiktiva namn för att läsaren lättare ska 

kunna följa med i och förstå resultat- och diskussionsavsnittet. 

5.3 Tillvägagångssätt vid insamling av intervjumaterial 
Intervjuguiden inleddes med frågor som syftade till att få förståelse för intervjupersonens 

bakgrund och sammanhang i organisationen. Dessa åtföljdes av tre huvudteman: HR-chefsrollen, 

HR-chefens relationer och beslutsfattande, vilka konstruerats utifrån syfte och förförståelse för 

studiens område. ‘Varför’-frågor undveks till förmån för öppna ‘hur’-frågor, som syftade till att ge 

intervjupersonen möjlighet att fritt ge uttryck för tankar kring de förutbestämda ämnena (Becker 

2008:69). Studiens båda författare deltog i en pilotintervju, där en av oss ledde intervjun och den 

andra förde ner tankar och reflektioner. Efter transkribering och analys av pilotempirin 

reviderades guidens frågor efter vad som utifrån studiens syfte betraktades givande kontra 

fruktlöst. Denna empiri inkluderades inte i studiens resultat.  

 

Den initiala kontakten med intervjupersonerna skedde både via e-mail och via telefon. Efter visat 

intresse bokades datum och plats för intervju, och intervjupersonen informerades om att 

ytterligare två e-mail skulle skickas till dem; ett med information om studiens syfte och 

intervjustruktur, samt ett några dagar före intervjutillfället som en påminnelse om vårt planerade 
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möte. Detta gjordes dels i syfte att bygga förtroende gentemot intervjupersonerna, och dels för att 

minska den känsla av obehag eller osäkerhet intervjuperson kan känna inför en intervju (Aspers 

2011:145). Enligt intervjupersonernas önskemål genomfördes alla intervjuer i mötesrum på 

deras respektive arbetsplats med undantag från en person. Den sistnämnda genomfördes i ett 

grupprum på Högskolan i Borås enligt överenskommelse med intervjupersonen om att hålla den 

någonstans utan anslutning till hennes arbetsplats. Intervjuerna som varade i allt mellan 40 till 

120 minuter spelades in för att senare kunna transkriberas. Samtliga intervjuer genomfördes med 

endast en författare närvarande med hänvisning till tidsaspekter. 

5.4 Bearbetning och analys av material 
Bearbetningen av den insamlade empirin inleddes med att intervjuerna transkriberades 

noggrant. Då vi genomförde intervjuerna på egen hand transkriberade vi de intervjuer vi inte 

närvarade vid, i syfte att få fullständig inblick i intervjumaterialet. Färgkodning och analys skedde 

genom flera tillvägagångssätt; dels öppet i syfte att urskilja centrala teman och olikheter och 

gemensamma nämnare i intervjupersonernas uttalanden, dels utifrån studiens forskningsfrågor 

för att säkerställa att de besvarades, men också utifrån vår teoretiska referensram. (Aspers 2011). 

Tillvägagångsättet illustreras i figur 5.4.1. Vid den öppna kodningen identifierades termer av olika 

inriktningar i vilket HR-arbetet beskrevs (1). Utifrån våra frågeställningar konstruerades sedan 

två huvudsakliga koder (2). Därefter identifierades utifrån intervjumaterialet en rad underkoder 

till dessa huvudsakliga koder (2.1, 2.2). Dessutom identifierades koder med utgångspunkt i vår 

teoretiska referensram (3). Sammantaget kodades materialet på flera olika sätt och därmed också 

flera gånger om. Detta innebar att våra koder dels skapades deduktivt genom att exempelvis 

översätta Bourdieus sociala kapital till relationer, och dels induktivt genom att generera koder 

direkt relaterade till första ordningens konstruktion som exempelvis förståelse för verksamhet och 

affär (Aspers 2011; 168-169). 

 

Figur 5.4.1 Översikt av kodningsprocessen. 
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Både ordval och upplevelser analyserades med hänsyn till den kontext de yttrades i, vilket gör att 

analysen var av tolkningsbetonad hermeneutisk art. Ur empirin framkom dels oväntade ämnen, 

samtidigt som deduktiv tolkning blev möjlig i samband med att vår teoretiska utgångspunkt 

stärktes (Aspers 2011; 179-180). Intervjumaterialet granskades upprepade gånger under 

studiens gång, samtidigt som vår förståelse för området växte genom att vi studerade relevant 

litteratur. Därmed betraktades intervjumaterialet återkommande med varierande infallsvinklar 

vilket sammantaget gav upphov till kontinuerlig ny förståelse för materialet - en process som är 

förenlig med den hermeneutiska cirkelns logik (Gilje & Grimen 2007: 187-189). 

5.5 Etiska överväganden 
Under studiens framväxt har hänsyn tagits till Vetenskapsrådets (2011) fyra etiska forsknings 

principer för samhällsvetenskaplig forskning. Informationskravet och nyttjandekravet uppfylldes 

i samband med att intervjupersonerna informerades om studiens syfte och att intervjumaterialet 

endast skulle användas i studien. Intervjupersonerna informerades om att deltagandet i studien 

var frivilligt och att de hade har rätt att avbryta sin medverkan, vilket uppfyllde samtyckeskravet. 

Konfidentialitetskravet uppfylldes då vi använt fiktiva personnamn och då vi undvikit beskrivning 

av intervjupersonernas ålder och verksamhetsarten i organisationerna de är eller har varit HR-

chef i. Vi informerade intervjupersonerna om kravens innebörd och hur vi ämnade visa hänsyn 

till dessa, både i mailkonversationer och vid intervjutillfällena.  

 

De forskningsetiska principerna berörde inte enbart vårt arbete och förhållningssätt före och 

under intervjuerna, utan också analysfasen och hanteringen av intervjumaterialet i efterhand. 

Genomgående under studiens gång strävade vi efter att minimera risken för att bristfälligt återge 

intervjupersonernas svar i resultatavsnittet. Av den anledningen ställdes exempelvis uppföljande 

frågor vid otydliga svar under intervjuerna. Konsekvent har vi under studiens gång dessutom 

ifrågasatt vårt eget arbetssätt. Trots att vi arbetat intensivt med vår empiri och verkligen lärt 

känna den, har vi respekt för vår begränsade tillgång till fältet, som vi menar präglat vårt 

uttryckssätt. Vi har ständigt frågat oss om våra tolkningar blivit snedvridna. Mot slutet av arbetet 

insåg vi att vi i studiens diskussionsavsnitt tenderade att placera HR-cheferna i olika fack, vilket 

strider mot vår egen etik om att inte generalisera baserat på en ringa inblick i en individs 

berättelse. Detta är ett exempel på alla de gånger som har vi klivit tillbaka och börjat om. Vi menar 

att detta är ett essentiellt inslag i den samhällsvetenskapliga och kvalitativa forskarens arbete – 

både till vår stora glädje och ibland även förtret.  

5.6 Validitet 
Kvale och Brinkmann (2014:292-302) hävdar att validitet skapas genom om att kontrollera, 

ifrågasätta och teoretisera forskningsprocessen. Medveten motverkan av bias i tolkningar och ett 

kritiskt förhållningssätt bör prägla hela forskningsprocessen (Kvale & Brinkmann 2014:299-300). 

I dialog med varandra skrev, läste, korrigerade, ifrågasatte och kontrollerade vi resultat- och 

diskussionsavsnittet. På så sätt kunde eventuella snedvridna eller olikartade tolkningar av svar 

och resultat uppmärksammas (Kvale & Brinkmann 2014:298). På grund av tidsbrist kunde 

respondentvalidering dessvärre inte genomföras, vilket ytterligare hade säkrat validiteten 

(Bryman 2011:355). Att validera är också en fråga om att ifrågasätta om studien undersöker vad 

den utger sig undersöka (Kvale & Brinkmann 2014:300). Vi ifrågasatte konsekvent om vårt 

intervjumaterial, resultat och diskussion besvarade vår studies forskningsfrågor. Vissa 

intervjusvar noterade vi att vi använt i resultatet, för att senare inse att det förblev oklart om 
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intervjupersonens svar verkligen representerade forskningsfrågan. På så vis har vi befunnit oss i 

ständig rörelse mellan intervjuempirin samt resultat- och diskussionsavsnittet. Kvale & 

Brinkmann (2014:301) framhåller att en vanlig kritik mot forskningsintervjuer är att hävda att 

deras resultat är ogiltigt, då intervjupersonernas redogörelser kan vara falska. I denna studie 

betraktade vi dock inte HR-chefernas svar och tolkningar av verkligheten som en sanning, utan 

enbart som en bild av deras subjektiva uppfattning av olika fenomen. Vidare lyfter Kvale och 

Brinkmann (2014:292) begreppet reflexiv objektivitet, vilken betonar att forskaren reflekterar 

kring och strävar efter objektivitet när hen producerar kunskap. I vår arbetsprocess lade vi stor 

vikt vid att vara vaksamma på eventuella inslag av värdering av resultatet, baserat på våra egna 

föreställningar. Avslutningsvis framhåller Kvale och Brinkmann (2014:302) att det är svårt att 

validera kvalitativ forskning, men att det inte nödvändigtvis måste bero på inbyggda svagheter i 

kvalitativa metoder. Tvärtom kan det bero på ”(…) deras enastående förmåga att spegla och 

ifrågasätta den undersökta sociala verkligheten i all dess komplexitet” (ibid.). 

5.7 Reliabilitet 
Vid kvalitativa intervjuer, avser reliabilitetsbegreppet forskningsresultatens konsistens och 

tillförlitlighet (Kvale & Brinkmann 2014:295). Mer konkret avser det huruvida 

intervjupersonerna förändrar sina svar under en intervju, och om de ger olika svar till olika 

intervjuare (ibid.). I tematiska intervjuer är intervjuguiden av förhållandevis ostrukturerad 

karaktär, vilket gör att varje intervju kan röra sig i olika riktningar. Ytterligare intervjuer hade 

sannolikt fört samtalen i olika riktningar, men vi argumenterar att variationen inte skulle röra sig 

i oändlighet, utan ändå kretsa kring guidens tre huvudteman. Därtill menar vi att vår förförståelse 

för fältet samt vår medvetna strategi att bygga upp goda relationer till intervjupersonerna hade 

betydelse för de svar vi fick. Förförståelsen påverkade exempelvis vilka följdfrågor vi ställde; utan 

vår kunskap om HR-yrket hade vi troligtvis varit tvungna att be intervjupersonerna förklara vissa 

av de yrkesrelaterade begrepp de yttrade. Detta menar vi kunde ge intervjupersonerna intrycket 

av okunskap, vilket vi tror hade påverkat intervjupersonernas vilja att dela med sig av sina 

reflektioner på ett för studiens syfte negativt sätt. Det sätt på vilket vi strävade efter att etablera 

god och löpande kontakt med intervjupersonerna, tillsammans med vårt intresserade och 

inlyssnande förhållningssätt under intervjutillfällena, tror vi bidrog till att vi under flera 

intervjuer fick ta del av i vårt tycke ärliga, intima och naturliga reflektioner. Ett ointresserat och 

opersonligt förhållningsätt från vår sida tror vi hade minskat våra chanser till sådana reflektioner. 

Sammantaget ser vi en rad faktorer som påverkar empirin i både kvantitativa och kvalitativa mått. 

Vi argumenterar att det därmed är svårt att reproducera en studies resultat vid andra tidpunkter 

och av andra forskare – inte minst i studier som baseras på tematiskt öppna intervjuer. Vi 

instämmer med Brymans (2011:352) tankar om detta:  

(…) det är omöjligt att ’frysa’ en social miljö och de sociala betingelser som gäller vid en 

inledande studie för att göra den replikerbar i den bemärkelse som man allra oftast 

avser med den termen. 

Vi betraktar dock inte ett resultats reproducerbarhet som den kvalitativa forskningens stora 

fråga, utan menar i stället att kvalitativ forskning syftar till att fylligt och tätt beskriva ett fält, ofta 

med fokus på det kontextuellt unika (Bryman 2011:355). 
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5.8 Förförståelse 
Vår förförståelse om ämnet som studerades, grundades på kurslitteratur, tidigare forskning, 

information från digitala HR-forum, facktidningar samt professionsföreträdares föreläsningar. 

Alvesson och Lundholms (2014) forskning var troligen den största källan till vår förförståelse och 

tillika den källa som föranledde studiens syfte. Vi ser i likhet med Aspers (2011:40) att förståelse 

är en integrerad och nödvändig del av kvalitativ forskning. Vår förförståelse har påverkat såväl 

valet av forsknings- som intervjufrågor och analysfas. Den har med andra ord funnits med oss 

under hela studiens framväxt. Detta är något vi försökt förhålla oss till under samtliga delar av 

processens gång, samtidigt som vi varit observanta på att inte låta detta styra våra tolkningar. 

Enligt Becker (2008:25) blir beskrivningar av innebörder mer exakta ju närmre vi kommer de 

förhållanden under vilka studieobjekten tillskriver fenomen en mening. Vi har också haft viss 

förförståelse om vissa av de organisationer som HR-cheferna verkar i, vilket kan ha stärkt våra 

relationer till intervjupersonerna. Vi menar dock att vår förförståelse endast har hjälpt oss en bit 

på den vägen, vi saknar trots allt erfarenhet av praktiskt HR-chefsarbete. Vi är, för att citera Becker 

(2008:26), ”inte dessa människor och lever inte i deras situation”. Därmed betraktar vi det smått 

ofrånkomligt att inte riskera att tillskriva intervjupersonerna upplevda fenomen en mening 

baserat på egna föreställningar. Vi har å andra sidan burit med oss denna insikt under hela 

projektets gång och vill understryka vår medvetenhet kring att våra resonemang i 

diskussionsavsnittet är grundat på en liten del av den större helheten.  
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6 Resultat 
I detta avsnitt presenteras det empiriska intervjumaterialets resultat. Avsnittet är indelat i olika 

teman som framkommit under analysfasen och dessa anges i respektive rubrik. För att skapa 

tydligare läsning har HR-cheferna tilldelats fiktiva namn. HR-cheferna i studien är; Olivia, Hanna, 

Eva, Annika, Malin, Boel, Vega och Kristin. 

6.1 Fokus på affären 
Affärsinriktning och förståelse för verksamheten är något som flera HR-chefer betonar när de 

pratar om sitt arbete. Olivia beskriver HR som en affärsmöjliggörare och framhåller 

återkommande affären och förståelsen för den: 

Jag måste förstå affären, jag måste förstå vad det är du sysslar med. Jag är inte bara en 

HR-avdelning, jag är en HR-avdelning i samma företag som du. Och då måste jag förstå 

vad det är du sysslar med och vilka utmaningar du har. 

Hanna talar om fokus på leverans, förståelse och närhet till affären, men också om förmågan att 

växla mellan olika perspektiv. Uttrycket är hon inte ensam om att använda - flera av HR-cheferna 

uttrycker att de i sin roll bidrar med andra infallsvinklar i organisationens arbete och 

beslutsfattande. Hanna resonerar kring HR:s roll i organisationen: 

Den moderna HR-chefsrollen, som mycket utmejslades via HR-transformation, är ju 

mer att förstå affären, att vara delaktig i den och inte logga in och ut på mötena utan ha 

perspektivet människa. (...) Men den viktiga rollen är ju att se att ok, det här är 

företagets mål, det är hit vi ska nå, det här är strategin. Hur kan vi på HR bidra till att, 

hur kan jag underlätta för dig som chef i det? Vad är det du behöver tänka på som jag 

kan hjälpa dig att tänka på? Hela tiden ha det perspektivet. 

Enligt Boel blir HR-arbete framgångsrikt då HR förstår bolagets verksamhet och kan agera i 

enlighet och integrerat med övrig operativ ledning. Det viktigaste enligt henne är att HR håller sig 

nära affären och kunden, att de sätter sig in i och förstår verksamheten, så att HR sedan kan stötta 

på bästa sätt och driva rätt strategiska frågor. Annika beskriver HR som en partner för 

organisationen som måste vara pålitlig i sina leveranser. Detta skapar förtroende, tror Annika, och 

menar att HR då bjuds in till det långsiktiga och strategiska arbetet. Annika, som brinner för 

talangutveckling, använder också begreppet perspektiv när hon reflekterar kring HR-

avdelningens roll i organisationen: 

 (...) att få med medarbetarperspektivet och driva till exempel prestation, driva 

talangutveckling, att driva alla de här frågorna. (...) det behövs i en ledningsgrupp för 

att frågan ska komma på bordet och bli del av verksamheten och kulturen. För mig är 

de frågorna som jag brinner för allra allra mest. (...) talangutveckling, att jobba med att 

utveckla och se till att alla människor i organisationen kan ha möjlighet att nå sin 

potential.  

Enligt Annika innebär talangutveckling att driva organisationen till den bästa. Hon framhåller att 

arbetet med att utmana personer på rätt sätt hela tiden, i rätt takt, och att på så vis få ut det bästa 

av organisationen, är en stor ekonomisk fråga för ett företag, och något man lite hjälp med. 
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6.2 Personalens behov och ledningens förväntningar 
Vega uttrycker att framgångsrikt HR-arbete är att lyckas balansera mellan ledningens 

förväntningar och personalens behov och att balans däremellan ökar effektiviteten. Hon beskriver 

att en HR-chef har krav på att utföra det ledningen bestämmer samtidigt som de ska se till att 

personalen mår bra. Vega säger att hon älskar kommunikation och att hon helst skulle vilja ha 

avdelningsmöte varje dag, men ger också utryck för de kostnader möten medför: 

(...) att vara kostnadsmedveten är ju också en del i min roll och det är ju jobbigt. Det har 

jag verkligen fått lära mig den hårda vägen. Bokar jag upp alla avdelningschefer så 

kostar det företaget 10 000 kr på två timmar. Du måste välja dina tillfällen, jag måste ha 

ett bra material (...) det måste leda till någonting. Den niten har jag gått på många 

gånger: här sitter jag och har inte riktigt förberett mig jag var lite spontan bara för att 

jag tyckte att det här var viktigt och så får jag inte alls med mig de andra (...) Det är inte 

bra! 

Vega ger uttryck för att det kan vara svårt att rent konkret visa vilken ekonomisk vinst HR-insatser 

kan bidra till. Svårigheterna med att mäta HR-arbete gör i hennes mening funktionens arbete 

sårbart. Hon uttrycker att det ofta pratas om närande och tärande kostnader i ett företag, och att 

hon i egenskap av HR ”(...) ses som en tärande kostnad”. Vidare uttrycker hon en tanke om att HR-

personen är den som ’ryker först’ om företaget uppvisar dåliga resultat. Hon ser utifrån sitt 

perspektiv att linje- och affärschefer är pressade i sitt ansvar att leverera budget och affärsmål, 

och att de också har många andra tidskrävande uppgifter på sitt bord. Hon säger sig uppleva att 

detta utgör ett resursmässigt hinder för dem att bli specialister på personalfrågor. Här beskriver 

Vega sina tankar kring varför ett företag ska ha en HR-funktion: 

Jag tror att en HR har möjlighet att se lite andra perspektiv, fundera på organisationen 

utifrån ett socialt perspektiv. Hur fungerar människor ihop, hur trivs de hur mår de? 

(...) jag tror att alla företag om man är över tjugo personer skulle må väldigt bra av att 

ha en HR-person. Som bara kan ägna sig åt att fundera på hur personalen mår och sköta 

om policy och organisationsarbetet utifrån ett socialt perspektiv. 

Förutom faktorer som trivsel och välmående, pratar Vega även om ‘personalens behov’ och vikten 

av att personalen blir informerad och delaktig i organisationsförändringar - något som enligt 

hennes eget uttryck gör att ledningen upplever henne som ‘skitjobbig’. Vega utvecklar sina tankar 

kring HR-funktionens förmåga till andra perspektiv i organisationen: 

(...) en företagsledning de har ju sitt perspektiv med vinst och att man ska växa och 

affärsdelen, men jag tror att de har det svårt att koppla ihop det med de enskilda 

individerna, alltså människornas behov med att bli sedda och någon som frågar “vad 

behöver du för att prestera ännu mer?” (...) jag tror att båda perspektiven är jätteviktiga 

men att människoperspektivet ibland glöms bort. 

Kristin har bakgrund inom ekonomi, men berättar att hon alltid har gillat att engagera sig i 

människorna på en arbetsplats. Hon betonar medmänsklighet som en viktig kompetens hos en 

HR-chef och berättar om sitt engagemang i HR-chefsrollen: 

Det är ju människorna. Det är faktiskt människorna. (...) ibland kan man komma på sig 

själv med att man visslar eller sjunger med i bilen när man åker till jobbet och då känner 

man att jag har det nog rätt bra. (...) Min önskedröm är ju att alla ska trivas och må bra 

här och tycka att det är jättekul att gå in genom den dörren varje dag (…) att vi ska vara 
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en väldigt bra arbetsplats (...) [och] en attraktiv arbetsgivare. Det kan låta som mycket 

klyschor men… så är det. 

Kristin betonar också vikten av att vara ekonomiskt medveten och att ha en strategi kring 

kostnader. Personalen är företagets största investering framhåller Kristin, och uttrycker att “(...) 

då får man också se till att man tar hand om dem.”  Ett gott resultat ger dessutom pengar att 

använda till bra personalåtgärder och att göra trevliga saker tillsammans, resonerar Kristin. 

6.3 Den operativa verkligheten 
Malin framhåller att ett företag ska drivas på ‘mjuka värden’ - något hon tror blir svårt om man 

inte har en person ‘som ser till personalen’, som hon uttrycker det.  Dessa mjuka värden - respekt 

och trivsel enligt henne själv - tror hon är ett komplement till de personer i organisationen som 

har fokus på ekonomi, försäljning och marknadsföring. Hon berättar att hon själv har ekonomiska 

kunskaper och ser sig som kostnadsmedveten. Det, kombinerat med att hon är ‘kunnig när det 

gäller personal’, ser hon som något unikt i sin roll som HR-chef. Malin uttrycker att hon har ‘sinne 

för känslor’ - något hon menar att inte alla som jobbar med personal har. Hon utvecklar vad det 

innebär: 

(...) jag kan tycka att jag har ganska nära till och läsa av och förstå och kanske sätta mig 

i in alla fall och skapa en... inte en illusion men i alla fall att personen ska känna att man 

är med i stunden liksom. Både med förtroende och respekt. För det är ju mycket samtal 

som handlar om att… man inte kanske sköter sitt jobb, man kanske inte kommer i tid, 

man kanske är sjuk mycket, alltså det är ju mycket såna samtal som man sitter och har 

med individer. 

‘Jobbiga’, ‘svåra’ och ‘obekväma’ samtal är något Malin återkommande pratar om under intervjun. 

Att hålla i sådana samtal ligger på chefens ansvar framhåller hon, men som HR-chef är hon med 

vid de tillfällen när samtal redan hållits utan att ‘det sker någon bättring’. Det framgår inte hur 

stor del dessa samtal tar upp av hennes tid. Malin berättar att hon i rollen som HR-chef är 

organisationens enda HR-ansvariga i arbetet med att ‘övervaka och kontrollera hela 

organisationen’. Hon säger att det kan kännas ganska ensamt och ställer sig frågan hur länge man 

klarar att endast ha en person på det.  

Man kan väl kanske släcka bränder, men om man ska vara jättemycket strategisk så blir 

det svårt att vara det i en operativ verklighet där allting händer hela tiden och du kanske 

måste uppdatera dig på vissa saker. För det är ju mycket administrationen som ska ske 

årligen som myndigheter har ställt krav på (...) lönekartläggningar, lönerevisioner, 

arbetsmiljöarbete och det är ju uppföljning och så ska det vara kanske någon form av 

psykosocial utredning och så ska det dessutom vara rehabsamtal där man… alltså det 

är ju väldigt mycket saker som egentligen lag och myndigheter har för krav på oss som 

arbetsgivare, så det äts ju mycket tid av ens resurser att man ska administrera allt det 

här… 

6.4 Välmående medarbetare och goda resultat 
När Boel började på sin arbetsplats var HR-chefsrollen vid tillfället en helt ny roll i företaget, och 

hon tror att medarbetarna förväntade sig en lite omhuldande person som skulle skapa trivsel. Med 

en sådan syn på HR tror Boel att det blir svårt att få mandat och bli hörd på samma sätt som med 

en affärsinriktning, eftersom det inte blir förenligt med bolagets behov. I Boels mening handlar 
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värdeskapande HR-arbete om att se alla delarna i ett förslag, hur det påverkar medarbetarna, vilka 

upplägg som upplevs bäst ur ett medarbetarperspektiv men som samtidigt är affärsdrivet. Boel 

uttrycker att hon har en tro på att det inte behöver finnas en konflikt eller motsättning i ett 

framgångsrikt företag och välmående medarbetare. Ett bra flöde där människor känner att 

verksamheten flyter på, där de kan hjälpa kunderna och ingen behöver jobba övertid, innebär 

oftast väldigt bra resultat, säger Boel som här delar sina tankar kring varför företag ska ha en HR-

avdelning: 

Jag tänker att man måste ha det [en HR-avdelning], för att hålla ihop det. Jag tycker att 

det blir mer och mer viktigt om människorna i organisationen och att man inser vikten 

av att man får dem och fungera på bästa sätt. Vad det gäller företagskultur och andra 

mjukare, om man vill se det så, värden blir viktigare för att få företagen att leverera. 

Man ser ju att de bolagen som har engagerade och välfungerande medarbetare både 

växer snabbare och har bättre lönsamhet, så att det finns en väldigt tydlig koppling till 

affären och bolagets resultat. 

Eva, som också haft andra tjänster i organisationen, menar att det är människorna som ‘gör 

bolaget’ och med glada och lyckliga individer som gör ett bra jobb tänker hon att verksamheten 

når framgång. Hon tycker att det är spännande att få företagsledningen att förstå att HR-arbete 

kan generera resultat i kassan och hon pratar bland annat om ”(…) det här lite mjuka eller oj nu 

behöver vi ta hand om den här” och dess koppling till det ‘hårda’. Att driva igenom ett 

ledarprogram som ger goda verktyg för organisationens chefer, som i sin tur kan få ut mer av sina 

medarbetare och därmed skapar bättre resultat, är ett exempel. Här delar hon några av sina tankar 

kring det hon anser vara en viktig del i HR-arbetet vilket även är den del som engagerar henne 

mest i sitt yrke:  

Det är liksom att hitta rätt människor och liksom rätt matcha det här. (...) alla människor 

och individer har en plats och det är inte liksom fel på individen eller fel på ett företag, 

utan det är ju den här matchningen. Och det är den som gör det hela så spännande. Att 

man känner att man hittar rätt människor. Att man får in någon som är liksom en 

oslipad diamant och så i det här bolaget så kan man utveckla och jobba med dem och få 

ut liksom all maximal potential. Och då ser jag ju det både utifrån det mjuka värdet men 

också det hårda, att då får du ju ut max. (...) jag vill ju liksom koppla ihop det här. 

Likt Eva pratar även Annika om det ’mjuka’ och hon upplever att det finns en ‘nidbild’ att HR 

endast innebär ’mjukfrågor’. I hennes tycke är det vanligt att ’trivsel hamnar på HR’ – något hon 

menar har att göra med traditioner, eller att tidigare HR-chefer inte har haft en 

personalvetenskaplig utbildning. Hon tror inte att någon som arbetat med henne skulle säga att 

hon är en ’mjuk HR’. Hon delar sina tankar kring att blanda HR med trivsel: 

(...) det finns ju som en trivselgrupp här, vi hade en chef som slutade som satt i den. Och 

jag har jag har sagt att jag inte tänker gå in och leda den. För jag tror att det inte blir en 

bra kombination. Så då är jag lite tydligt och går in och säger att “nej det tänker jag inte 

göra”. (...) då har jag sagt till vd:n att sätter du mig där så får du en annan HR än vad du 

har nu. (...) … jag tror inte att det är så stor risk med det, det hade säkert funkat, men jag 

vill inte riskera det heller. För då är det mer liksom att göra det där, lite runtomkring... 

Hanna, som betonar vikten av det strategiska och affärsfokuserade HR-arbetet, uttrycker att det 

finns en missuppfattning att man som HR-chef ska vara på ’ett visst sätt’ enligt 
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transformationskonceptet. Hanna säger att hon inte tror ett dugg på det och framhåller att hon 

tror på snällhet, inkännande och uppmärksamhet på de som inte mår bra: 

Jag tror på snällhet och inkännande. Det behöver inte innebära att man är mesig eller 

att man inte kan ta beslut. Men empati och en ömsesidig respekt och förmåga att sätta 

ner foten (...) Dels är man ju HR-chef men man är också coach till sina kollegor. Du har 

också den här rollen att men nu ser jag att Kalle där, han mår inte riktigt bra i det här. 

Han har för mycket. Då är det min roll som HR-chef att både prata med VD och med den 

här personen, så man har lite dubbel roll.”  

6.5 Chefsstöd 
Att agera chefsstöd är något som samtliga HR-chefer nämner som en del av sitt arbete. Kristin 

uttrycker exempelvis att en stor del av hennes roll är att stötta regioncheferna i deras 

personalarbete. Annika säger att hon vill ha starka chefer som känner sig konfidenta i sitt 

beslutsfattande. Hon ser det som HR-chefens uppgift att bygga upp deras kompetens och bidra 

med exempelvis arbetsrättslig kunskap, något som hon anser är viktigt för att cheferna ska känna 

sig mer trygga i sitt dagliga ledarskap, men som hon upplever saknas hos chefer i hennes 

nuvarande organisation. Boel beskriver att hon i sin roll som stöttande HR-chef mött relativt 

många oerfarna chefer i behov av rådgivning och avtalstolkning. Malin berättar att hennes 

organisation inte har en etablerad ledarskapsutbildning som tydliggör hur chefer ska utbildas och 

att det då till stor del blir hennes egen personliga värdering som styr hur HR-chefen agerar 

stöttande gentemot andra chefer. 

(...) jag jobbar ganska mycket med chefsutbildningar och ledarskap (...) det är mycket 

min personliga åsikt för vi har ju inte tagit fram något tydligt sånt… nån tydlig 

ledarskapsutbildning [som säger] såhär ska vi jobba med ledarskap i den här 

organisationen utan det är ju mer hur jag upplever som person att vi ska jobba med 

ledarskap, så det är ju kanske mycket en privat inställning att vi ska vara väldigt 

observanta, vi ska ha mycket dialog, vi ska ha information, alltså såhär ska vi jobba som 

ledare i våran organisation. 

6.6 De svåra samtalen 
Ibland tycks det uppskattade chefsstödet leda till att andra chefer vill lägga över ärenden de själva 

borde äga på HR-chefens bord. Ett gemensamt tema beträffande detta tycks vara de så kallade 

‘svåra samtalen’. Boel har mött chefer som velat att hon som HR-chef ska ta ‘svåra ärenden’ av 

disciplinär natur - ärenden de i hennes mening själva borde äga. Kristin beskriver att hennes roll 

tidigare varit ganska otydlig, vilket har varit svårt för henne, men att den utkristalliserats mer på 

sistone. Många i hennes organisation har tagit för givet att hon ska fixa vissa saker som egentligen 

inte ligger på en HR-chefs bord enligt hennes bild, och hon har fått sätta gränser och skicka vidare 

saker. Hon beskriver att cheferna inte tagit det personalansvar som egentligen ligger på dem, 

vilket gällt chefer både på linje- och regionnivå. Även om processerna de arbetat fram bidrar med 

underlag till personalutvecklingssamtal, så vill de ändå att hon ska vara med i jobbiga samtal. Här 

blir det viktigt, anser hon, att hon inte tar deras ansvar, de måste känna att det är de som har 

personalansvaret, vilket hon tycker att de nu arbetar på från båda håll.  

 

Vega lyfter också frågan om otydlighet kring HR-chefsrollen under intervjun. Det händer att 

människor upplever hennes roll i organisationen som otydlig, och att hon inte borde göra vissa 

saker, eftersom det inte går i linje med hur en HR-chef ‘bör’ arbeta enligt modern HR-
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organisationsstruktur. Vega håller med om att vissa saker som hon utför egentligen borde utföras 

av avdelningscheferna, men resonerar att de anställda blir lidande när cheferna är överbelastade 

med verksamhetsarbete och inte hinner med. En uppgift som egentligen inte hennes roll eller 

ansvar är lönesamtal. Men i prekära situationer där alternativet blir att medarbetarna inte får sina 

lönesamtal om inte hon gör det, så ser hon det som en självklarhet att hon då går in och tar hand 

om en sådan sak. Hon uttrycker att hennes roll på företaget trots allt är att fylla de behov som 

finns. Utvecklingssamtal och samtal av svårare art, när en medarbetare inte gör sitt jobb, ser hon 

inte heller som en uppgift HR-chefen äger. Hon berättar att det dock finns en efterfrågan från 

chefer att hon utför den delen - ofta med hänvisning till tidsbrist, för att de själva inte ‘kan sånt’ 

och för att de anser henne vara ‘så bra på det’. Så här hanterar hon en sådan situation: 

Här det skulle aldrig ha funkat om jag hade följt alla regler för hur det egentligen borde 

vara utan det får lösa sig efter situation. Är det faktiskt så att man har en chef som jag 

vet att om han tar det här samtalet med den anställde, så kommer det bli en ännu större 

konflikt. Så då brukar jag säga att jag tar det här samtalet men du sitter med. 

Utöver tidsaspekten som kan göra att linjechefer inte hinner med alla delar av ledarskapet, 

beskriver Vega en annan upplevelse av detta dilemma. Hon uttrycker att HR-personer ofta utgår 

ifrån att alla chefer har samma förmåga, möjligheter och kunskap att klara av ledarskapet, och 

betonar det faktum att så inte alltid är fallet i praktiken. Att chefer ibland ber HR-chefen att utföra 

saker som egentligen ligger på deras bord, behöver inte alls handla om ovilja eller lathet, 

resonerar Vega: 

(...) det kanske inte är för att han inte vill, han kanske är rädd, han har inte den 

utbildningen som du har att fundera och reflektera och han har jättemycket krav på sig 

att prestera och nå mål, hur ska han hinna ha det här fokuset? (…) man förutsätter att 

alla har samma förmåga och möjlighet eller kunskap och en avdelningschef är oerhört 

pressad och har massa saker att nå och [hen] kanske är superkonflikträdd men jättebra 

på att dra in pengar, vad ska man göra då liksom? Då får man ju hjälpas åt, göra det man 

är bra på. Han är bra på att dra in pengar, jag är bra på att få människor att må bra. 

Malin har likt andra HR-chefer också upplevt att det finns en uppfattning om att jobbiga samtal är 

något som HR-chefen ska ha på egen hand. Hon tror att det är svårare att skapa en tydlighet av 

HR-chefsrollen i organisationer som inte har en klar strategi för sitt ledarskap: 

(...) organisationer som inte är tydliga med vad ledarskapet förväntas av…. då tror nog 

chefer att HR ska ha alla jobbiga samtal själv. Att man ska vara en brandkårsutryckare 

och ta alla obekväma samtal för att inte chefen ska göra det. Jag tar vid först när du har 

gjort dom här och dom här insatserna (...) och det tror jag alla mindre organisationer 

som blir större har det problemet att man kanske inte är tydlig [med] krav och 

förväntningar på sin roll och man är inte tydlig från början att det är det här du ska göra. 

Det framgår inte om detta gäller för Malins nuvarande organisation, eller om detta enbart är 

hennes filosofi, men hon beskriver sina strategier för denna typ av problematik: 

Jag har infört ganska mycket sådana repressalier, mer än vad vi har haft här innan i alla 

fall i form av (...) varningar, förstadagsintyg för såna som är måndagssjuka (...) 

uppföljningar och anmälningar. (...) nu ska jag inte säga att det var så här men kanske, 

vissa chefer kanske kan säga ja, ’nej men hon kommer aldrig i tid’ och sen rycker man 

på axeln och så gör man ingenting åt det. Ja, men du visar ju för de övriga i personalen 
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här att det är helt okej att komma sent. Så då måste du ju påvisa för den här personen 

att det är inte okej att komma sent, du får komma i tid för alla andra är här i tid. 

6.7 Relationer till kollegor och medarbetare  
Relationer till andra chefer förefaller vara ett centralt inslag i HR-chefers arbete. Det gäller 

relationer till såväl överordnad chef, chefer man stöttar och övriga anställda i organisationen. 

Flera av HR-cheferna i vår studie pratar främst om hur de upplever och hanterar sina relationer 

till andra chefer, men Annika berättar om hur hon prioriterar att följa med övriga anställda i 

organisationen i deras dagliga arbete för att få förståelse för ‘vardagen där ute’. Kristin, som är 

stationerad på organisationens huvudkontor, berättar att hon emellanåt besöker organisationens 

övriga affärsenheter inte bara vid tillfällen då det ‘är något tråkigt’ som jobbiga samtal eller 

omorganisering på gång. Hon betonar vikten av att vara synlig och att delta i diskussioner för att 

andra HR inte ska bli en ‘störfunktion’:  

Vi får inte bara bli någon liten grupp som sitter här på huvudkontoret och är helt 

världsfrånvarande om vad övriga företaget gör, så det är jätteviktigt att vi är med i 

verksamheten och även visar oss därute. Som våran ekonomichef, hen sitter aldrig 

instängd i nåt rum. (...) Att vi är synliga och vi är med i diskussioner och att de inser att 

vi sätter oss in i deras problematik också och att inte vi bara säger att ”Ja, men nu ska vi 

göra såhär för att det här funkar i det här Excel-arket” eller vad det nu är för någonting. 

(…) Då blir det en störfunktion. 

Vi måste vara otroligt flexibla och lyhörda. Hur kan vi göra vardagen lättare för våra 

medarbetare? Det har vi med oss i allt vi gör. Hur kan vi underlätta för de där ute på 

fältet? Och har man det tankesättet och inte bara att “Nej nu gör vi såhär, de får rätta sig 

efter oss.” Nej, vi rättar oss efter de...så långt det går. Jag tror där är nog en liten nyckel 

till att man upplever att en HR- och även ekonomifunktion kan vara en tillgång istället 

för ett sänke (skratt). 

HR-cheferna i studien har alla en plats i ledningsgruppen i sina respektive organisationer. På det 

hela taget uttrycker HR-cheferna att de upplever sig bli lyssnade på under ledningsgruppsmöten 

och att HR-frågorna har en plats på agendan. Flera av HR-cheferna vittnar om nyfikna och 

samarbetsinriktade kollegor som går att föra dialog med under sådana möten. Annika berättar att 

hon såg till att ‘sitta ner med alla’ och lära känna folk och genom det ‘komma med in’. Kristin och 

Olivia har båda erfarenheter av att personalfrågor i deras organisationer tidigare kom sist på 

ledningsgruppens agenda. Olivia berättar om hur hon tog sig an problematiken när 

ekonomifrågorna dominerade dagordningen:  

Och då tänkte jag för mig själv att hur fasiken ska jag hamna högre upp på agendan? (...) 

Jag säger alltid: identifiera dina intressenter, och då menar jag identifiera personer som 

är viktiga för en HR-funktion och leva kvar. (...) Och då identifierade jag att ekonomi var 

ju viktigt. Den personen som var chef för ekonomi, den skulle ju HR vara tight med. För 

att där kunde vi göra underverk tillsammans. 

Kristin tillskriver en del av personalfrågornas ändrade position på agendan till företagets VD. Hon 

berättar att både den före detta VD:n och den nuvarande, har värdesatt och lyft fram HR-arbetet. 

Eftersom den senare har jobbat på företaget sedan tidigare, säger Kristin att de känner varandra 

ganska väl och har stort förtroende för varandra. Någon annan som också betonar sin relation till 
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VD är Eva. Hon uttrycker att relationen till VD har stor betydelse för hennes jobb, både vad gäller 

hennes påverkansmöjligheter: 

Den [påverkansmöjligheten i beslutsfattarforum] är väldigt hög. Men det är också på 

grund av att jag har varit med länge och sen har en nära relation med VD:n (...) Det går 

ju inte jobba med en VD som inte tror, har samma filosofi som du har inom det här. Då 

hade inte jag varit kvar. Nej. 

Ytterligare en HR-chef som betonar betydelsen av sin relation till företagets VD är Boel. VD är den 

hon har arbetat närmast och haft mest kontaktyta med, och deras relation präglas likt Kristins VD-

relation av stort och ömsesidigt förtroende. Vega pratar mycket om relationer i sitt arbete, men 

till skillnad från Boel och Kristin betonar hon inte just relationen till företagets VD. Sin förmåga 

att skapa relationer ser hon som en av hennes främsta kompetenser och då inte enbart till VD utan 

till alla anställda i företaget. Utan relationer tror hon att det blir omöjligt att bedriva HR-arbete. 

Men i relationer gäller det att förhålla sig till andra personer när man vill bli lyssnad på, något som 

Vega liknar vid en dans. Hon berättar hur hon agerar i sådana situationer:  

(...) där handlar det ju igen om relation och många gånger får man ju backa, så får man 

fundera på hur kan jag framföra det så att personen förstår värdet, så får man vänta ett 

tag, så tar man upp det igen det är ju en dans liksom. 

6.8 Relationens komponenter - förtroende och tillit  
Förtroende, tillit och respekt är något som nästan samtliga HR-chefer beskriver avgörande för sitt 

arbete, inte minst i sina relationer till andra chefer i organisationen. Hanna tror att det är omöjligt 

att arbeta som HR-chef i en ledningsgrupp om man inte får ömsesidig respekt och tillit. Att lyckas 

etablera det menar hon är avgörande. Utöver det belyser Hanna även det faktum att en HR-chef 

omvänt också måste våga lita på andra. Eva beskriver att hon upplever sig ha ‘mycket spelrum’ i 

organisationen och landar i slutsatsen att det handlar om den tillit hon känner att andra har för 

henne. Hon tror inte att hon hade kunnat utföra samma arbete om hon klivit in en HR-chefsroll i 

en annan organisation: 

(…) jag får nog ganska mycket [spelrum] bara för att jag har också varit med under en 

lång period och jobbat med rekryteringen, jobbat som stöd till chefer som har varit här 

länge så, så är de liksom trygga med, så att då kan ju jag också fatta beslut och vara 

involverad i saker som jag kanske egentligen i min roll som HR inte skulle vara, eller 

som inte man skulle bli på ett annat ställe då. 

”Allting handlar om förtroende”, säger Olivia som framhåller att förtroende i relationen gör att 

man blir lyssnad på och inte ifrågasatt i samma utsträckning:  

Och när du har det här förtroendet, så är det ingen som kommer att ifrågasätta dig för 

att du har skapat en relation innan. Så dom litar på att ’ja men Olivia med den 

erfarenheten vet vad hon snackar om’.  

6.9 Vägen till förtroende – att lyssna och möta upp 
Olivia är noga med sitt uttryckssätt för att få andra att lyssna när hon lägger fram HR-perspektiv 

i beslutsfattarforum: 
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(...) då kan jag inte sitta och säga ‘det är viktigt att ha HR för det är kvalitetssäkrat, vi är 

utbildade beteendevetare…’ (...) utan ’jo det är bra att ha med HR, för tex om ni vill införa 

den här förändringen så kommer det bli en organisatorisk produktionsdipp, men vi som 

HR kan hjälpa till att den blir mycket kortare. I stället för tre månaders dipp kanske vi 

kan hjälpa er ner till en månads produktionsdipp (...) man skapar värde (...) ‘om ni 

släpper in mig här och här i den här förändringsprocessen redan nu, så ser jag att jag 

kan bidra med det här och det här’. 

Olivia beskriver hur hon kommunicerar med de andra cheferna att hon ser sig som en del i ett 

större sammanhang, där hon som HR inte arbetar efter en egen agenda, utan ser sig som en 

ödmjuk del av ett större lag. Hon tycker inte att HR ska sitta och filosofera på sina egna mål, eller 

tro att HR är bättre och har smartare lösningar än andra: 

(...) Och vi får inte vara för traditionella att vi har nåt svar som ingen annan har för då 

har du inte med dig resten av ledningsgruppen. Det är det värsta en ledningsgrupp vet, 

när det sitter en HR och bara [skrattar teatraliskt hånfullt] ’har ni tänkt på det här nu, 

för det har jag förstår ni’ [skrattar teatraliskt hånfullt]. Det har jag exempel på. Det är 

det värsta en ledningsgrupp vet, för vi är en ledningsgrupp, vi är duktiga på vår 

profession när vi ansvarar tillsammans (...) Vi tar ett gemensamt ansvar. 

Lyssnandet är en stor del av Olivia arbete, och hon förklarar hur hon ställer frågor till 

medarbetarna för att förstå hur deras vardag och arbetsmiljö ser ut. Vidare menar Olivia att tilliten 

mellan HR-chefen och övriga chefer byggs genom att hon lyssnar till cheferna och låter dem själva 

göra sina misstag. Om cheferna går på nitar trots att hon redan från början förstår att det inte blir 

ett lyckosamt utfall, så är det också viktigt för tillitsskapande att i ett sådant läge avstå från att 

säga ’vad var det jag sade?’: 

Det tar tid, man måste jobba upp förtroendet och det jobbar man upp genom att man är 

lyhörd, att man inte ger alla svar hela tiden, att man låter chefer begå sina misstag även 

om man är möjliggöraren och är påläst och kan (...) Även om man har sagt att det 

kommer bli den här konsekvensen och så gör dom det och så blir det den konsekvensen, 

så går man ju inte och säger “vad var det jag sa”. Utan då är det bara “okej, vet du vad, 

sånt här händer, hur gör vi här enklast? 

6.10    Ämnesspecifik kunskap 
Samtliga HR-chefer ger uttryck för att de i rollen som HR-chef besitter olika slags kunskap som de 

tillämpar i sitt arbete. De betonar både sina varierande utbildningsbakgrunder och sin erfarenhet 

av HR-yrket, och ofta belyser de hur en dessa kunskaper kombineras i arbetet. Hanna ger uttryck 

för fördelarna med sin ekonomiska utbildningsbakgrund och erfarenhet från arbete i en 

akademikerpräglad organisation. Utan sin utbildningsbakgrund menar hon att det hade varit 

svårare att vinna respekt från andra och då särskilt de högre cheferna: 

(...) det kunde ju jag känna att om inte jag hade kunnat svara på vissa frågor och räkna 

ut väldigt mycket saker i huvudet snabbt, eller förstå de siffrorna han kom med, då hade 

det varit en längre resa att vinna just den personens respekt. Så det är ju väldigt olika 

och så är det ju för alla, inte bara för HR-chefen. Det är ju liksom hur etablerar du 

förtroende och relation liksom. 

Olivia finner sin utbildningsbakgrund användbar när hon vill få andra att lyssna på henne, inte 

minst i en ‘mansdominerad värld’: 
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Men du hör ju direkt, så fort du sätter dig i ett rum, hur den sitter, hur den pratar, vad 

den poängterar, det är beteendevetenskap. Och mitt råd, som kvinna, det är ju att (...) 

man måste inte visa att man kan allting. I en mansdominerad värld blir det lätt att man 

ska vara duktig. Men det är okej att vara tyst och sitta och luta sig tillbaka, för att sedan 

luta sig framåt och vilja säga någonting. För då vill ju alla andra lyssna, för att man lutar 

sig fram. Det du visar med… det är beteendevetenskap, det är inget konstigt. 

Olivia berättar även om situationer där ämnesspecifik kunskap inte i sig fick andra att lyssna på 

HR-chefen. När hon var yngre och ny inom HR trodde hon att hon var tvungen att vara påläst inom 

exempelvis arbetsrätt och arbetsmiljöfrågor för att kunna skapa förtroende. Det är givetvis bra 

att kunna sådant, säger Olivia, men hon berättar också att hon förstod att förtroende inte byggdes 

genom att hon kunde ‘rabbla paragrafer’ eller att säga till folk att ‘så får man inte göra enligt LAS 

paragraf sex’. Hon märkte att saker och ting var mer komplexa i verkligheten, och att det var först 

när hon ‘mötte upp’, såg problematiken ur andras perspektiv, och slutade se på situationer som 

svarta eller vita, som hon började bygga förtroende hos andra. En del i den strategin handlar enligt 

Olivia om att inte sitta med egna HR-termer, utan att prata ”(...) lite mer i termer om företaget”. 

Hon berättar att då hon började tala i ekonomiska termer om vad sjukskrivningar kostar företaget, 

upplevde hon att andra började lyssna på henne. Olivia berättar också att hon ibland låtsas som 

att hon vet mindre än hon egentligen vet, för att bygga förtroende och nå fram till andra, och i det 

här fallet män i organisationen: 

Om du ser att du har en alfahanne framför dig, ja men gå på alfahannens linje då, smek 

alfahannen medhårs, jag menar inte bokstavligt utan med ord. (...) Ibland behöver man 

vara så strategisk att man säger “Du, jag behöver hjälp med det här” fast man vet hur 

man skruvar i en grej. Och det är ju inte för att man ska spela dum utan det är för att 

man ska hitta varandras gemensamma nämnare. 
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7 Diskussion 
Avsnittet är indelat i två delar där respektive frågeställning besvaras. Först berörs frågeställning ett 

om HR-chefers syn på sin roll och sitt arbete, och därefter frågeställning två som behandlar frågan 

om vilka huvudsakliga resurser HR-cheferna använder för att skapa inflytande. Efter detta 

presenteras en slutsats där diskussionsavsnittet kort sammanfattas. Avsnittet avslutas med ett 

kortare stycke med de reflektioner som studien har bidragit till. Dessa ger inget svar på våra 

frågeställningar, men vi tror att läsaren med ett intresse för HR-funktionen och dess framtid kan 

finna ett värde i att ta del av dessa. 

7.1 Affärsfokuserad HR-inriktning 
Vårt resultat visar att HR-cheferna ger uttryck för ett organisationsperspektiv förknippat med 

organisationsfokuserad, hård HRM (Schødt 2012:11; Tengblad 2000:17). De talar om vikten av 

att hålla sig nära affär och kund för att kunna stötta och driva rätt strategiska frågor. Detta genom 

att utgå från företagets mål och ställa frågor om hur HR kan bidra och underlätta för cheferna i 

organisationen. Vidare betonas rollen som affärsmöjliggörare och en koppling mellan HR-chefens 

arbete och de ekonomiska vinsterna - exempelvis satsningar på ledarskapsprogram som syftar till 

att utveckla bra chefer som i slutändan genererar lönsamt affärsresultat. 

 

Flera av HR-cheferna använder begreppet medarbetarperspektivet och ser det som HR:s roll att 

lyfta detta. När HR-cheferna talar om medarbetarperspektivet använder de uttryck som; ’att 

utveckla och jobba med oslipade diamanter’ och ’få ut maximal potential’. Detta för tanken till 

rationell styrningsfilosofi (Tengblad 1997:36) och ett fokus på medarbetarnas prestationer och 

utveckling, vilket har likheter med Michiganskolans idéer (Granberg 2011:46). Beskrivningen av 

HR-chefsrollen som ‘en partner för organisationen’, där pålitliga leveranser från HR-funktionen 

skapar förtroende och är en förutsättning för deltagande i det strategiska arbetet, visar tydligt på 

ett arbete utifrån Ulrichs värdeskapande HR-koncept (Boglind, Hällstén & Thilander 2013:57). 

Trots att endast en HR-chef nämner Ulrich och hans transformationskoncept vid namn, framgår 

det i resultatet att flera av HR-cheferna ser sin roll som värdeskapare och att de strävar efter att 

legitimera HR-funktionens existens med ett värdeskapande för affären (Ulrich & Brockbank 

2007). 

7.1.1 Inslag av mjuk HRM 

HR-chefer med upplevt affärsfokus talar också om vikten av företagskultur och ’mjukare värden’ 

och menar att det finns tydlig koppling mellan lönsamhet och engagerade medarbetare. De ser 

med andra ord inga motsättningar mellan goda affärsresultat och välmående medarbetare. Som 

framgår av resultatet finns det tankar om att det är människorna som ‘gör bolaget’ och med glada 

och lyckliga individer som gör ett bra jobb anses verksamheten nå framgång. Sådana resonemang 

kan kopplas till mjuk HRM, där medarbetarnas engagemang betonas (Granberg 2011:50). HR-

cheferna ger här uttryck för något som tidigare forskning visat - att organisationer inte enbart 

tillämpar endast en slags HRM, utan kombinationer av båda (Truss et al. 1997). I resultatet 

framgår ett flertal situationer som vittnar om ett individbaserat och personalsocialt 

förhållningssätt till HR-chefsrollen, vilket ger oss en bild av att mjuk HRM (Granberg 2011:23; 

Thilander 2013:46) är dynamiskt integrerat i det affärsdrivna arbetssättet. Ur aspekten att främja 

psykosocial hälsa, menar vi att detta är en viktig del av HR-chefsrollen. Genom att visa omsorg för 

medarbetarna blir frågor som rör den psykosociala arbetsmiljön en del av HR-chefens arbete. 

Resonemanget att lyckliga och nöjda medarbetare genererar goda resultat, lämnar oss dock med 
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frågor. För att en sådan vision - friska och socialt hållbara organisationer som förebygger ohälsa 

och främjar hälsa - ska bli verklighet, och inte enbart förbli ett normerande uttryckssätt och vision, 

krävs målmedvetet och aktivt arbete (Hultberg et al. 2010). Under intervjuerna förblir det oklart 

hur HR-cheferna de facto arbetar för att skapa det välmående tillstånd som beskrivs. Vi är 

medvetna om att vi inte ställde fördjupande följdfrågor kring ämnet, men det hade varit givande 

för studien om HR-cheferna själva lyft fram hur övergripande strategier för organisatorisk och 

social arbetsmiljö konkretiseras i företagets dagliga arbete. Ett tydligare uttryck kring dessa 

frågor upplever vi saknas i vårt resultat, särskilt hos de mer affärsfokuserade cheferna, även om 

en av dem utgör ett undantag och understryker snällhet som en viktig egenskap i rollen som HR-

chef. Den typ av ledarskapsförmågor och situationer hon beskriver - att i HR-chefsrollen 

uppmärksamma individer som inte mår bra, samt att vara närvarande och ge individuellt stöd - 

är avgörande faktorer för att lyckas åstadkomma socialt hållbara organisationer (Hultberg et al. 

2010). Ett sådant ledarskap liknar vi vid en pendel i ständig rörelse mellan mjuk och hård HRM - 

å ena sidan det personalsociala, å andra sidan ett fokus på affären och företagets mål (Ulrich & 

Brockbank 2007; Tengblad 2000; Schødt 2012). Det framgår med tydlighet att samtliga HR-chefer 

brinner för att arbeta med människor, och de tycks ha stort engagemang i arbetet med att utveckla 

medarbetarna. Men talet om medarbetarna upplevs i flera avseenden handla om hur deras 

utveckling kan ge positiva effekter för organisationen, snarare än om deras egen hälsa och 

välmående. Här ser vi en prestationsinriktad diskurs i linje med hård HRM, och menar att sådana 

resonemang tydligare knyter an till Michiganskolans HRM-modell (Granberg 2011:46) och 

affärsdriven HR, som innebär ett fokus på framtiden, utveckling av medarbetare och löpande 

uppgradering av kompetenser (Ulrich & Brockbank 2007:225), än till ett individbaserat och 

personalsocialt fokus. Resultatet visar att slutprodukten i affären - hur medarbetaren eller chefen 

kan bli en tillgång och värdeskapare för organisationen - i flera lägen får större utrymme än det 

som rör medarbetarnas egna vinster och hälsa - psykisk som fysisk. 

 

Vi understryker dock att vi med denna reflektion inte hävdar att HR-chefernas organisationer inte 

bedriver sådant arbete, enbart att detta inte framkommer med tydlighet under våra intervjuer. 

Måhända är det helt enkelt underförstått för HR-cheferna, och då vi inte specifikt frågar om det, 

fokuserar de inte heller på att uttrycka detta. HR-chefernas fokus på att beskriva det affärsmässiga 

i sina roller skulle också kunna grunda sig i det faktum att HR ibland blir ifrågasatt som inte 

tillräckligt värdeskapande (Alvesson & Lundholm 2014) och att deras fokus istället ligger på att 

beskriva för oss vilken affärsmässig nytta som HR-funktionen gör för organisationen. Men 

avsaknaden av detta uttryck i intervjuerna, bidrar till en frågeställning om vilket utrymme dessa 

frågor har i en organisation. 

7.2 Personalsocial HR-inriktning 
För den uppmärksamme läsaren har det säkerligen framgått att några HR-chefer har klarare 

inslag av individfokuserad och relationsbetonad mjuk HRM (Granberg 2011:50), där de ser som 

sitt uppdrag att betrakta organisationen utifrån ett socialt perspektiv, med fokus på 

gruppdynamik, trivsel och hälsa. Detta perspektiv fokuserar på personalens behov av att bli sedda 

och hörda, och på vikten av att delaktiggöra medarbetarna vid organisationsförändringar. En HR-

chef uttrycker affärsinriktningen som en belastning, och vi får många exempel som visar på ett 

individbaserat och personalsocialt perspektiv på HR-arbetet, i linje med den socialpsykologiska 

grunden hos mjuk HRM (Schødt 2012:11; Tengblad 2000:17). Med tydligt fokus på individen och 

det personalsociala i HR-arbetet, blir målet medarbetarnas välmående, medan det affärsmässiga 
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lämnas mer till övriga chefer. Samtidigt uttrycker dessa HR-chefer ändå stor medvetenhet kring 

kostnader, och de har också, likt de mer affärsinriktade HR-cheferna, en filosofi om att HR-arbetet 

ska generera ett värde för företaget, samt att fokus trots allt är att hitta lösningar som blir bra för 

både medarbetaren och företaget. Här urskiljs inslag av ett organisationsfokuserat perspektiv 

(Thilander 2013:46). Resultatet visar att alla HR-chefer har inslag av både mjuk och hård HRM i 

sitt arbete, men att tyngdpunkten mellan perspektiven varierar mellan cheferna. Detta är ett 

resultat som går i linje med tidigare forskning (Truss et al. 1997). 

 

En nyans som utkristalliserats i studien är gränserna för var HR-chefens ansvar i förhållande till 

andra chefer börjar och slutar. Samtliga HR-chefer i studien menar att cheferna i organisationen i 

teorin har ledarskapsansvaret. Däremot resonerar de varierat kring huruvida det är essentiellt att 

i praktiken vara cementerad i principen att inte utföra chefernas jobb, såsom medarbetarsamtal 

eller andra svåra samtal. Vissa HR-chefer menar att cheferna själva ska vara konfidenta att 

hantera den typen av situationer, en devis flera av dem framstår arbeta utifrån. Det understryks 

att HR-chefens roll inte är att agera medlare mellan chef och medarbetare, men att HR kan sitta 

med vid ett första möte mellan chef och medarbetare. Andra HR-chefer framstår inte lika strikta i 

sitt förhållande till uppgiftsfördelningen, och resonerar att arbetet inte hade fungerat om en måste 

förhålla sig till regler om hur HR ‘bör’ arbeta. I en organisation där chefer är ’bra på att dra in 

pengar och HR-chefen är bra på människor’, betraktas det som en onödig fight för HR att ta, och 

att det i stället skapar en fastlåsning som ses som varken nödvändig eller gynnsam för 

organisationen. 

 

Enligt HR-transformationen ska HR ska vara en ständig värdeskapare för organisationen (Ulrich 

& Brockbank 2007). Problematiken med att visa på HR-arbetets affärsvärde är fundamentet i 

Feathers forskning (2008) och det tycks därmed finnas ett behov av detta i organisationer. En av 

HR-cheferna efterlyser möjligheter att mäta mjuka värden, och utveckling av sådana verktyg vilka 

kan påvisa värdeskapandet i länken mellan humankapital och affärsresultat, ingår i Feathers 

forskning (Feather 2008). Vi menar att affärsvärde kan skapas på olika sätt, men att vissa aspekter 

är lättare att mäta än andra. Stora delar av det arbete som en HR-funktion bedriver betraktar vi 

som förebyggande, och därmed hindrar ekonomiskt kostsamma scenarion från att inträffa. Vi 

resonerar att medmänskligheten att fråga en människa hur den mår, eller arbete med 

trivselfaktorer, likväl bör ses som värdeskapande handlingar för organisationen även om dessa 

situationer är svåra att mäta. Vi argumenterar att den HR-chef som är konfident och trygg i tron 

att hennes arbetssätt gynnar organisationen och medarbetarna bäst, också bidrar till ett 

affärsvärde - även om det innebär att gå emot exempelvis Ulrichs (Ulrich & Brockbank 2007) 

uppfattningar om hur värdeskapande HR-chefsarbete i teorin bör bedrivas. Vi öppnar upp för en 

tanke om HR som en dynamisk funktion som följer organisationens verksamhet och storlek, 

chefernas yrkesprofessioner samt intresse och fallenhet för ledarskap. Somliga organisationer 

tror vi kan vara resilienta nog att klara av den sortens anpassning, men det förutsätter också ett 

kontinuerligt kompetensutvecklingsarbete med mål att cheferna på egen hand ska klara att 

hantera dessa situationer.  

7.3 Administrativ HR-inriktning 
Som framgår i resultatet kan en övervägande del av HR-chefens arbetstid innefatta administrativa 

ärenden som lönekartläggning, lönerevision och arbetsmiljöarbete. När HR-chefen tvingas jobba 

med att ‘släcka bränder’ blir det mindre tid över för det strategiska arbete hon vill bedriva. Denna 

upplevelse delas med många andra chefer (Alvesson & Lundholm 2014:147-151). Resultatet visar 
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hur det förekommer uttryck om personalarbete i termer av att införa repressalier, 

förstadagsintyg, varningar och andra former av sanktioner, där HR-chefens roll är ‘att övervaka 

och kontrollera hela organisationen’. Uttryck och styrningsverktyg som dessa går i linje med 

rationell styrning, vilken kännetecknas av regler, instruktioner och disciplineringsåtgärder 

(Börnfelt 2011:27; Tengblad 1997:33). Vi resonerar att organisationer som återkommande lägger 

stora resurser på samtal om korttidssjukfrånvaro eller har problematik med medarbetare som 

inte upplevs sköta sitt arbete, bör se det som ett tecken på att det kan finnas underliggande 

organisatorisk problematik. Vår tanke är att problem som dessa, och kanske särskilt sanktionerna 

som följer därefter, kan vara konsekvensen av en rad organisatoriska förhållanden; avsaknad av 

ett etablerat ledarskapsprogram, otydligt värdegrundsarbete, eller för lite resurser fördelade till 

HR-funktionen där en HR-chef har ett stort antal chefer att stötta och samtidigt har en omfattande 

administrativ arbetsbörda. Vidare resonerar vi att de sanktioner som vidtas riskerar att bli en 

snabb och kortsiktig lösning på en problematik vars omfattning är upptänkligt större än vad en 

HR-chef på egen hand kan hantera. Utifrån vår syn är det inte märkligt att en HR-chef kan uppleva 

en sådan tillvaro som svår. Vi argumenterar att organisationer med en etablerad chefsutbildning 

sannolikt skapar trygga chefer som kan skapa arbetsplatser med välmående personal (Hultberg 

et al. 2010), vilket följaktligen kan minska behovet av stöttning från HR. Detta resonemang berör 

en av HR-cheferna som menar att en HR-avdelning inte behövs i samma utsträckning i företag där 

cheferna är duktiga ledare.  

7.4 Ledare, ledarstöd, eller båda delar - vart går gränsen? 
Som framgår i resultatet, berör samtliga HR-chefer det faktum att andra chefer ibland vill att HR 

ska utföra arbete som egentligen är deras eget. Vega argumenterar att denna tendens inte 

nödvändigtvis beror på att cheferna inte vill, hennes reflektion är i stället att det likväl kan handla 

om rädsla och oförmåga. Vega resonerar att HR alltför ofta utgår ifrån att alla har samma förmåga 

att utöva ledarskap. Vi menar att det finns anledning att reflektera kring denna tanke. 

Ledarskapskompetens och förmågan att vara trovärdig i sin roll, är en viktig del i värdeskapande 

HR (Ulrich & Brockbank 2007) och vi anser att en organisation där chefer besitter och ständigt 

utvecklar sin ledarskapsförmåga är föredömligt.  Men i många fall saknar chefer inom andra 

professioner det som en HR-chef ofta besitter - gedigen kunskap och utbildning inom 

beteendevetenskapliga ämnen. Kanske är detta något som företrädare för HR-yrket bör ha 

förståelse för? I teorin förefaller det enkelt att chefen ska ansvara för kommunikationen med 

personalen. Vi menar dock att det i en organisation finns flera variabler som samspelar och 

påverkar förutsättningarna för detta; osäkerhet och rädslor i ledarskapet, organisationens storlek 

och tidskrävande operativt arbete. En chef som upplever stora svårigheter att hantera sitt 

ledarskap, kan bidra till en ogynnsam arbetsmiljö för medarbetarna (Hultberg et. al 2010; 

Arbetsmiljöverket 2015) och om en HR-chef då kan hjälpa till att stödja en individ då dennes chef 

inte har förmågan, ser vi det som något positivt, eftersom det trots allt gynnar individen och 

därmed organisationen. 

7.5 Det sociala kapitalet – relationer och nätverk 
Flera HR-chefer beskriver hur de värderar sina relationer till andra aktörer i organisationen. HR-

cheferna tycks vara väl medvetna om att goda relationer skapar tillit som ger dem inflytande i 

arbetet (Brante, Andersen & Korsnes 2001:229; Ostrom & Ahn 2003). Det sociala kapitalet 

(Bourdieu 1986) blir en central komponent i vardagen. Vi menar att alla former av möten som 

verkar relationsskapande innebär en utvidgning av det sociala kapitalet. Vidare menar vi att HR-
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chefens sociala kapital kan bindas på olika sätt i organisationen. Vårt resonemang syftar inte till 

att jämföra eller övergripande redogöra för hur HR-cheferna i vår studie gör - det vore en 

omöjlighet mot bakgrund av en timmes intervju. Vi lyfter endast tanken om de olika sätt, på vilket 

socialt kapital kan fördelas, samt effekterna av det. 

7.5.1 HR-chefens strategier för ackumulering av socialt kapital 

Samtliga HR-chefer menar att relationen till VD är central i HR-chefsjobbet och att den påverkar 

deras handlingsutrymme. Ett stort socialt kapital gentemot VD blir en inflytandeskapande 

variabel för en HR-chef (Alvesson & Lundholm 2014:118). Men det innebär också, metaforiskt 

uttryckt, att en HR-chef som bundit alltför stora delar av sitt sociala kapital till VD-aktien, riskerar 

att bli sårbar vid ett chefsbyte. Det ackumulerade sociala kapitalvärdet då blir en aktie utan värde, 

och inflytandet kan drastiskt minska. Alvesson och Lundholm resonerar i liknande banor, men 

uttrycker det som att ”en god relation och inflytande till VD riskerar att bli personligt bunden till 

VD:s välvilliga inställning till HR” (2014:120). Vidare kan det sociala kapitalet fördelas bland ett 

större antal aktörer i organisationen genom att HR-cheferna åker ut i verksamheten och möter 

medarbetarna i det dagliga arbetet. Därtill kan individuella möten med chefer stärka det sociala 

kapitalet till dessa parter. 

 

HR-cheferna identifierar och arbetar även med sina relationer till nyckelpersoner som en strategi 

för att ackumulera större socialt kapital, vilket förser HR-chefen med inflytande. Detta är i vissa 

fall ett tillvägagångssätt sprunget ur HR-chefens erfarenhet av att tidigare inte bli hörd. Genom att 

stärka det sociala kapitalet i dessa relationer, utvecklas ett förtroende och en tillit som gör att HR-

chefen upplever sig bli hörd då hon lägger fram sina HR-perspektiv och aspekter i 

beslutsfattarsituationer. Nätverksarbetet kompletteras även med andra sociala strategier - 

exempelvis kan HR-chefen låtsas som att hon inte kan något som hon egentligen kan, inför 

personer som är viktiga att ha goda relationer med. Inte för att spela dum, utan enbart för att få 

den personen att närma sig HR-chefen och för att ‘hitta gemensamma nämnare’. En sådan 

situation ger stöd till Bourdieus tanke om att all form av social interaktion i själva verket är ett 

spel (Bourdieu 1986). Vidare menar han att det sociala kapitalet kräver resurser och 

ansträngningar för att reproduceras (ibid.) och vi ser att en HR-chef, som lägger mycket energi på 

att vårda och underhålla sitt organisatoriska nätverk, blir ett målande exempel på hur hans teori 

ger sig uttryck i praktiken. 

 

Samtliga av dessa aktiviteter ser vi som avgörande för HR-chefens möjligheter att skapa tillit i 

relationen. Bourdieus teori understryker att socialt kapital är ackumulerade resurser (Bourdieu 

1986). Enligt ekonomins logik att ‘värde genererar värde’, kan vi återigen tillämpa den tidigare 

aktiemetaforen; när tillit har byggts in i det sociala kapitalet, kan HR-chefen använda värdet från 

sina investerade aktier för att driva igenom en förändring.  Ett exempel är Eva som tidigare arbetat 

i andra roller i organisationen, och sannolikt använde sitt sociala kapital när hon var ny i sin roll. 

Figur 7.5.1.1 beskriver HR-chefernas olika aktiviteter, hur det påverkar spridningen av det sociala 

kapitalet i organisationsfältet, samt de effekter vi menar att det medför. 
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Figur 7.5.1.1 Spridning och effekter av socialt kapital 
 

7.6 Det kulturella kapitalet - kunskap och utbildning 
HR-cheferna uppvisar medvetenhet kring det kulturella kapitalets betydelse för inflytande och 

möjligheterna att driva det HR-arbete de vill. Vi ser att det kan vara fördelaktigt att besitta ett 

kulturellt kapital inte bara inom beteendevetenskap och fält som är typiska för HR, utan även inom 

andra områden. Ekonomikunskap har visat sig vara lukrativt när HR-chefen vill vinna andra 

chefers förtroende. Förtroende hävdas kunna byggas på sikt ändå, men tillgång till det kulturella 

kapitalet kan bli en genväg som snabbare bygger tilliten till andra chefer. HR-chefens förmåga att 

förstå affärschefernas språk, vilket också kan ses som ett kulturellt kapital (Brante, Andersen & 

Korsnes 2001:170), betraktas också vara tillitsskapande av HR-cheferna. Som framgår av 

resultatet kopplas inflytande även till HR-chefens vistelse i företaget. Lång vistelse kan generera 

kunskap om organisationen och dess historia - i vår mening en form av kulturellt kapital - vilket 

påverkar HR-chefens inflytande positivt.   

7.7 Kulturellt kapital och samspelet med det sociala kapitalet 
Att besitta kulturellt kapital är emellertid inte en garant för inflytande i HR-chefsrollen. Resultatet 

visar att HR-chefens förmåga att rabbla lagar och paragrafer inte garanterar ökat inflytande – 

förmågan att lyssna in andra människor kan vara nog så viktigt för att etablera förtroende. Genom 

att HR-chefen analyserar det sociala kapitalet - nätverket och organisationsfältet hon agerar i - 

förstår hon hur hon ska uttrycka sig, det vill säga vilket kulturellt kapital som värderas av andra. 

I specifika fall kan det handla om HR-chefens förmåga att tala i mer ekonomiska termer som leder 

till förtroende. Men det handlar även om att vara ödmjuk och inte agera pekpinne och försöka 

sätta andra aktörer i en ledningsgrupp på plats med sin kunskap eller förmåga att förutse 

scenarion. En av HR-cheferna ser att detta handlande inte bygger tillit utan snarare motverkar 

den, eftersom det uppfattas som att HR inte strävar åt samma håll som övriga i ledningsgruppen. 

I vår studie framkommer det att organisationsfältets aktörer inte alltid efterfrågar HR-chefernas 
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kulturella kapital och den kunskap de besitter. I dessa fall ser vi att HR-chefen kan gå andra vägar. 

Att inrikta sig på att bygga relationer och tillit, som stärker det sociala kapitalet och sedan 

möjliggör en tillämpning av det kulturella kapitalet är ett sätt. Vägen till förtroende blir alltså en 

fråga om att anpassa sitt kulturella kapital i förhållande till det nätverk man agerar i. Vi 

argumenterar därför att HR-chefen är beroende av både socialt och kulturellt kapital för att skapa 

tillit till andra och nå inflytande för HR-arbetet, och att dessa ständigt samverkar och korrelerar 

med varandra. 

7.7.1 Kollektivt handlande 

Vi menar att värdeskapande HR enligt Ulrichs modell (Ulrich & Brockbank 2007) i en HR-kontext 

i grunden avser en strävan efter kollektivt handlande där hela organisationen ska gynnas. Utan 

HR:s infallsvinklar och tankesätt går en organisation miste om dessa värden. Ulrich & Brockbank 

menar att HR i ett ledningssammanhang ska lyfta medarbetarnas perspektiv (2007:221). När HR-

chefer uttrycker en vilja att ta in alla perspektiv och i ett beslut beakta hur medarbetarna 

påverkas, ser vi hur detta tar sig uttryck i verkligheten. Berättelsen om där HR-chefen föreslog en 

insats från HR som kunde förkorta en produktionsdipp är också ett sådant exempel. Genom HR-

chefens bidrag till beslutsunderlaget, kunde de handla kollektivt och effekten av det blev ett större 

värde än ett beslut fattat enbart utifrån den ansvarige chefens perspektiv. Hon berättar också för 

sina nyckelpersoner att hon ser sig som en del av ett lag och att hon är en HR-avdelning i samma 

företag som de andra, vilket också avser en strävan efter kollektivt handlande. 

 

Avseende kollektivt handlande är det viktigt att ta i beaktning att det inte enbart är andra aktörer 

i organisationsfältet som ska ta in HR:s underlag i beslutsfattandet. Ulrich menar att HR fokuserar 

för mycket på sina egna mål, och att de i stället ska fokusera på mottagaren och organisationens 

mål (Ulrich & Brockbank 2007). HR-cheferna beskriver hur de genom chefsstöd lyssnar in 

cheferna och låter dem göra misstag, vilket vi menar är ett kollektivt handlande som på sikt gynnar 

organisationen och affärsvärdet. Vi analyserar att en HR-chef som inte agerar inlyssnande och 

coachande, inte heller tar in bilden av hela organisationsfältet. Effekten blir då en individuell 

strävan efter HR:s egna mål, snarare än organisationens gemensamma affärsmål (Ulrich & 

Brockbank 2007). 

 

Vår analys har visat på hur delarna i vårt teoretiska ramverk; socialt och kulturellt kapital, 

kollektivt handlande och värdeskapande HR, ständigt samspelar i en HR-chefs arbete och har 

betydelse för HR-chefens inflytande i en organisation. Vi menar att ett stort kulturellt och socialt 

kapital är avgörande för en HR-chefs möjligheter att nå framgångsrikt HR-arbete. När HR-chefen 

använder sitt sociala kapital byggs en tillit, som gör att det i sin tur skapas en efterfrågan på HR-

chefens kulturella kapital, vilket då kan tillämpas. Detta skapar förutsättningar för kollektivt 

handlande och resulterar i att HR-chefen kan samverka med organisationsfältets aktörer och 

därmed nå affärsmålet enligt modellen för värdeskapande HR (se figur 4.5.2). HR-chefen får ett 

sämre inflytande och mindre tillit om det finns brister i det kulturella kapitalet och då hon inte 

använder och besitter ett stort socialt kapital (se figur 4.5.1). Det blir också svårare att tillämpa 

det kulturella kapitalet, om det sociala kapitalet inte utnyttjas. 
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8 Slutsats 
HR-cheferna i studien har alla arbetssätt med drag av både mjuk och hård HRM, men betoningen 

på respektive perspektiv varierar. Somliga väger mer åt ett håll, medan andra upplevs arbeta med 

båda perspektiv på ett mer jämbördigt vis. Samtliga HR-chefer i studien är införstådda med den 

ekonomiska aspekten av HR-arbetet, och att arbetet ska generera ett värde för organisationen. De 

tycks alla sträva efter att skapa ett sådant affärsvärde, men tillvägagångsättet växlar utifrån HR-

chefens organisations specifika behov och verksamhetstyp. HR-chefernas gränssättning gentemot 

andra chefer och deras uppgifter som ledare - exempelvis att hantera svåra samtal - sker också på 

olika nivåer. HR-cheferna i studien är eniga om att cheferna i teorin har ledarskapsansvaret, men 

de resonerar varierat kring i vilken utsträckning de gör avsteg från denna princip i sitt praktiska 

arbete. Ledarskapsprogram är en viktig fråga för flera av HR-cheferna i studien. I vår studie ser vi 

att en organisation som saknar tydliga strategier och kontinuerlig ledarskapsutbildning, samt där 

HR-chefen har ett orimligt stort antal chefer att stötta, tenderar att reglera detta med olika former 

av sanktioner och kontrollmekanismer. Vidare visar resultatet att det kulturella kapitalet - den 

kunskap HR-chefen besitter - är en avgörande faktor för framgångsrikt HR-arbete. För att HR-

chefens kulturella kapital ska skapa värde för en organisation, krävs att den omgivande 

verksamheten efterfrågar och drar nytta av det. Däremot kräver det att en HR-chef genom 

nätverkande och relationsbyggande skapar tillit i sina relationer till organisationsfältets aktörer. 

På så vis bygger HR-chefen upp ett stort socialt kapital som i sin tur skapar en efterfrågan på HR-

chefens kunskap, vilket ger möjligheter för denne att tillämpa det kulturella kapitalet som först 

då kan komma till organisationens nytta. Med detta arbetssätt kan HR-chefen vara med och skapa 

förutsättningar för kollektivt handlande i enlighet med värdeskapande HR och därigenom nå 

företagets gemensamma affärsmål. 

 

Egna reflektioner 
I vårt samhälle fokuserar mycket kring prestation och resultat. Vår generation lever och arbetar i 

en tid där oerhört mycket har förändrats för människan, till stora delar som ett resultat av 

digitaliseringen. Detta har också radikalt förändrat förutsättningarna för arbetslivet; snabb 

produktion, dygnet-runt-tjänster inom flera sektorer och branscher, ständig nåbarhet med e-mail, 

laptops, smartphones och digital kommunikation som präglar vår tillvaro i yrkeslivet. Precis som 

en av HR-cheferna berör, menar vi att riskerna med hårt styrda managementkoncept är att mjuka 

värden processuellt faller bort. Vi ser därför det angelägna i att en HR-chef kombinerar det 

affärsfokuserade med det personalsociala, eftersom vi har en övertygelse att dessa faktorer 

påverkar medarbetarnas hälsa. Arbetsmiljöverkets föreskrift för organisatorisk och social 

arbetsmiljö (AFS 2015:4) uppkom som ett resultat av utbredd psykosocial ohälsa och 

sjukskrivningar (Arbetsmiljöverket 2016). Det faktum att antalet medarbetare som drabbats av 

utmattningssyndrom och psykosocial ohälsa kraftigt har ökat under 2010-talet 

(Arbetsmiljöverket 2015) är inget som varken samhället i allmänhet eller arbetsgivare i synnerhet 

bör underskatta effekterna av. Givetvis har stressorer alltid existerat i yrkeslivet, men den 

mänskliga påverkan som tillgång till överfulla mailboxar och missade telefonsamtal, samt 

ständiga krav på effektivitet och förbättring ger, tror vi är något som organisationer behöver 

fundera över. 

 

Vi vill här bidra med reflektion och en tanke om att lyfta perspektiven till ett större format. Den 

yngre generationen har ett halvt sekel framför sig i ett arbetsliv där fler än någonsin drabbas av 
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den ohälsa som tidigare beskrevs. Det vi talar om är således en fråga om social hållbarhet, där HR 

är den profession som besitter kunskaper och verktyg för att lyfta frågorna i organisationer. 

Modern HR har ett “fokus på människan och dess kompetens”, skriver Boglind, Hällstén & 

Thilander i boken HR-transformation på svenska (2013). Men vilket sorts fokus på människan 

syftas det på? Trots allt är medarbetare människor som har behov av att vara just mänskliga. Vad 

sker med människorna i en organisation när effektivitet och produktivitet får ett stort utrymme? 

Vad sker om ingen i en organisation axlar rollen som den mjuka och omhuldande? Även om glada 

medarbetare ofta kan generera bra resultat, tror inte vi att det behöver vara synonymt med god 

hälsa och social hållbarhet. Vi menar att detta är en viktig fråga som inte får underskattas, och att 

HR som profession har både kompetens och förmåga att vara organisatorisk fanbärare för den. 

 

9 Metoddiskussion 
Mot bakgrund av vår strävan efter att låta samtalets logik vara en del i processen användes den 

tematisk öppna intervjun som verktyg vid datainsamling. Vi föll för metodens princip om att 

forskaren ska ge av sig själv, vara uppmärksam och intresserad som intervjuare (Aspers 

2011:145). Detta föreföll naturligt för oss då vi redan från början hyste stort intresse för fältet och 

då vi båda trivs i rollen som intervjuare. Vi ställer oss dock frågande till om våra intervjuer i själva 

verket faktiskt var semistrukturerade. Visserligen förhöll vi oss till ett antal teman som skulle 

behandlas, men guiden i sig hade en semistrukturerad uppbyggnad. Vi menar dock att detta inte 

på något vis varit negativt för studien då frågeställningarna ändå har kunnat besvaras.   

 

Att vi hade viss förförståelse om organisationerna HR-cheferna verkade i, samt om HR-yrket i sig, 

tror vi påverkade intervjumaterial i en för studiens syfte positiv riktning; vi upplever att vi 

bemöttes av ärliga och öppna HR-chefer som försåg oss med generösa reflektioner. Detta tror vi 

delvis är ett resultat av att vi lyckades väl i vår strävan efter att på ett professionellt sätt etablera 

kontakt och relation till intervjupersonerna under hela studiens framväxt. Vi upplevde att 

samtliga HR-chefer visade ett stort engagemang både innan, under och efter intervjun; de 

återkopplade på våra mail och uttryckte att de verkligen uppskattade och såg fram emot att få 

delta, samt visade stort intresse av att ta del av studien. Det är emellertid möjligt att betrakta detta 

från ett annat perspektiv; hade HR-cheferna talat mindre självklart om olika fenomen om vi som 

intervjuare hade uppvisat större okunskap om HR-yrket och hade vi då kunnat få tillgång till mer 

värdefull information? Om vi hade känt behov av att ställa fler förklarande följdfrågor gällande 

olika fenomen och begrepp, hade de då reflekterat mer och därmed svarat annorlunda?  

 

Genom att transkribera varandras intervjuer tror vi att vi tillförde extra noggrannhet i 

granskningen och analysen av vårt material. Genom detta arbetssätt uppmärksammade vi 

varandra på att vi under intervjutillfällena, mot bakgrund av vår förförståelse om ämnet ibland 

instämde i intervjupersonernas reflektioner, vilket påverkade samtalens ton och riktning. 

Samtidigt bar vi med oss tanken om att påverkan i grunden är ofrånkomlig. Vi instämmer i Aspers 

tankar om att det inte handlar om att eliminera partiskhet, utan att se till att man förstår varandra, 

och att framstå som närvarande och intresserad snarare än neutral (Aspers 2011:145). Vi tror 

också att våra oerhört intensiva diskussioner och vår ständiga fördjupning i vårt intervjumaterial 

gjorde att vi på ett gediget sätt ’lärde känna’ vår empiri och på så vis ständigt fann nya 

infallsvinklar i vår analys. Pierre Bourdieus teori om kapital har tillfört stor förståelse för vår 
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empiri. Det var dock först i ett senare skede av arbetet som vi valde att använda den i vår analys, 

och med ett större tidsutrymme ser vi hur teorin kunnat tillföra ytterligare djup i analysen. 

 

10   Framtida forskning 
Som tidigare framkommit fanns det initialt en tanke om att bedriva forskningen utifrån ett 

genusperspektiv, varför urvalet avgränsades till kvinnor verksamma som HR-chefer. Vi har en 

föreställning om att empiri och slutsats kanske hade sett annorlunda ut om män hade ingått i 

urvalet. Detta är något vi lämnar till andra forskare att ta vid. I studien har ingen analys lagts vid 

betydelsen av HR-chefernas utbildningsbakgrund och det yrkesområde som de är verksamma i. I 

en sådan större studie kan dessa dock vara intressanta för jämförande mellan exempelvis 

utbildningsbakgrund, branschtillhörighet eller organisatorisk värdegrund och hur dessa kan 

orsaksförklara en HR-chefs arbetssätt. Mot bakgrund av de sjukskrivningar som följer av brister i 

den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, och föreskriften som uppkom därav, argumenterar 

vi att det hade varit intressant att studera hur HR har implementerat den i organisationens 

arbetsmiljöarbete. Hur arbetar HR för att förutse och förebygga brister i ledarskap? Hur bidrar 

HR till att utveckla chefer som uppmärksammar problem i den sociala miljön på arbetsplatsen?   
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

Inledning 
 

• Vi sitter här idag eftersom du är HR-chef och har vänligheten att ställa upp på en intervju för 
vår kandidatuppsats som syftar till att ge en fördjupad bild av hur HR-chefer i privata 
organisationer upplever sin tillvaro i organisationer och sina relationer till andra. 

 

• Berätta kort om oss och vår utbildning.  
 

• Vi har under utbildningens gång intresserat oss mycket för denna roll och hur man i rollen 
uppfattar sin arbetssituation.  

 

Formalia 

• Till att börja med vill vi tacka dig för att du tar dig tid, och stämma av att du är här av egen fri 
vilja. Din medverkan kommer inte att kunna härledas till dig personligen eller den/de 
organisationer du arbetar/arbetat för. I studien kommer vi att ge dig ett annat namn och kort 
beskriva din bakgrund för att ge en målande bild för läsaren, men utan att röja din identitet. 
Detta gör vi för att det ska bli trevligare och mer lättförståeligt för läsaren. 

 

• Vi kommer att spela in intervjun, den kommer att transkriberas direkt idag och sedan raderas. 
Det insamlade materialet kommer enbart användas för studiens ändamål och lämnas inte 
vidare till obehöriga parter.  

 

• All forskning vi bedriver i uppsatsen innefattas av de etiska forskningsprinciperna kring 
konfidentialitetskrav, nyttjandekrav, samtyckeskrav och informationskrav.  Frågorna vi ställer 
är frivilliga att svara på och du har rätt att när som helst avbryta intervjun om så önskas. 

 

• Intervjun är tematisk, vilket innebär att vi kommer att tala kring olika teman som jag kommer 
berätta kort om innan jag ställer mina frågor. 

 

• Är det något du undrar över eller vill fråga innan vi startar? 
 

Inledande frågor 

Vi sitter här eftersom du är HR-chef på XX. Inledningsvis tänkte jag börja med att ställa lite frågor 
för att förstå ditt sammanhang och för att få en inblick i dig och din bakgrund.  
 

• Hur länge har du arbetat som HR-chef och hur gammal är du? 
• Berätta lite kortfattat om om din bakgrund; utbildning och erfarenhet av HR-chefsjobbet. 
• Sitter du med i ledningsgrupp eller styrelse? 
• (Berätta kort om företagets verksamhet) 
• (Hur kom det sig att du började arbeta med HR?) 
• Varför ska ett företag ha en HR-avdelning enligt dig? 
• Vad är framgångsrikt HR-arbete för dig? Vilka kompetenser skulle du säga är unika för hr? 

 

 
TEMA: HR-chefsrollen 

 

• Vad är det som engagerar dig mest med HR-chefsjobbet? 



 

 

 

• Vilka kompetenser gör dig till en bra HR-chef?  
• Hr är en profession som spänner över ett mycket brett område. Den syn du själv har på 

vad en hr-chef ska arbeta med, hur väl stämmer den överens med de förväntningar/den 
syn som du upplever att andra chefer har? Beskriv en situation. Hur hanterar du det? 

 

TEMA: HR-chefens relationer 

HR är en stödfunktion för människor i organisationen. Något som vi tolkar som centralt för HR är 
därför relationen till andra. Nästa tema är därför HR-chefens relationer inom organisationen. 
 

• Hur ser ditt samarbete ut med andra chefer i ledningsgruppen? Hur påverkar dessa 
relationer ditt dagliga arbete? Tänk situation! 

• Hur ser din relation till Vd ut? Vilken chef har du det närmsta samarbetet med? 
• Vi talade tidigare om andras förväntningar på dig i din roll. De förväntningar som andra 

har på dig och din leverans i organisationen, hur skiljer sig dessa förväntningar mellan 
chefer? Om ja, vad tror du det beror på? 

• Om jag tolkar dig rätt, så uppfattar jag det som att vissa i organisationen kanske har högre 
tankar om HR och vissa lägre - vad/vilka faktorer tror du påverkar att synen blir antingen 
mer positiv eller mer negativ? 

• De kompetenser som vi tidigare talade om som unika för hr, hur upplever du att de 
värderas av andra chefer? 

 

TEMA: HR-chef - beslutsfattande 

Beslutsfattande är en del av ditt arbete och nästa tema är just detta. 
 

• På ett möte med andra chefer, vilken plats tar du? Taltid? Vilken prioritet upplever du att 
dina hr-frågor får i organisationen? I vilken utsträckning påverkas de frågor du driver/din 
agenda, vart de andra cheferna står i den frågan? 

• Hur skulle du beskriva dina påverkansmöjligheter i beslutsfattarforum? Beskriv situation. 
(Tänk på att styra personen så att hon talar både om informella och formella situationer). 

• När är det svårt att få igenom beslut? Vilka faktorer är det som påverkar? 
• När är det lätt att få igenom beslut? Vilka faktorer är det som påverkar? 
• Hur hanterar du dessa situationer? 

 

Intervjun närmar sig sitt slut. 
Avslutning - knyt ihop i säcken 

TEMA: Utmaningar 

Vi har läst en treårig utbildning och tagit del av mängder av litteratur. Det som framkommer i 
forskning är att hr-rollen omges - mycket pga av sin tvärvetenskapliga karaktär - av utmaningar i 
sitt arbete. Det är tex vanligt att andra inte förstår vad hr gör.  
 

Det finns hr-företrädare som menar att de utmaningar de möter i sitt yrke, delvis skulle kunna 
härledas till att de är kvinnor. 
 

• Vad är dina tankar kring detta? 
• Har du upplevt något liknande? 
• Hur agerar du i en sådan situation? 
• Kan du ge exempel på situationer då du själv har tänkt att problemen handlar om just 

dessa aspekter?  
• När har det varit en fördel att vara kvinna/HR? 
• Vilka ord på vägen vill du ge till en person som nu står inför utmaningen att viga sitt liv åt 

hr? 



 

 

 

Avslutning 

Inför den här intervjun hade du kanske tankar om vad vi skulle prata om, är det något som du 
tycker att jag missat att fråga och som du själv tänkt på? Vill du att vi skickar ett ex av uppsatsen 
så gör vi gärna det. Har du några andra frågor är du välkommen att höra av dig. 
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