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Förord 
 
Att få möjligheten att fördjupa oss i HR, genom att studera avdelningens praktiska funktion i 

specifika sammanhang, har varit mycket intressant samt kompletterat vår teoretiska kunskap 

väl. Vi vill därför rikta stor tacksamhet till de personer som möjliggjort denna studie.  

 

I första hand vill vi tacka vår handledare Christina Mauléon som genom att bidra med stöd 

och rådgivning, har varit en ovärderlig tillgång för oss under hela förloppet. Vidare vill vi 

även tacka samtliga respondenter som ställt upp på intervjuer och således, genom sin 

erfarenhet och kunskap, möjliggjort vår studie och format dess resultat. Vi vill även tacka 

våra familjer och vänner som alltid funnits där för oss under hela studietiden.  

 

Slutligen vill vi - eftersom det här är civilekonomutbildningens sista moment - ta tillfället i akt 

att tacka Högskolan i Borås för fyra fruktsamma år som förberett oss för framtida utmaningar.  
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Abstract 
 
HRM, human resource management, is a profession concerning, as its name indicates, 

managing the human resources of an organization. Ever since emerging, it has been 

ambiguous and constantly evolving. Many of the studies conducted in the field has therefore 

focused on identifying what HR is and what its function should be. Research has focused on 

finding universal answers, but there are few studies that allow these questions to be answered 

on the basis of a specific organizational context. Furthermore, there is also a lack of empirical 

studies in the field of HR. Through this, as well as through the ambiguity and changing 

background the field of HR is characterized by, we have, in research, identified the HR 

function as vaguely framed. Based on this, the purpose of the study is to contribute with 

practice oriented knowledge about how HR work is managed in practice.  

 

We have conducted a qualitative study, on which we have applied a comparative design. 

Based on a theoretical sample, three corporations with an independent HR department were 

included in the study through semi-structured interviews. In every corporation a HR manager 

and three department heads were interviewed. The analysis has been shaped by an abductive 

approach, inspired by a hermeneutic perspective. The theoretical model used in the analysis, 

was developed on the basis of previous research and served purpose to help emphasize, 

possibly opposing, differences in the interviewees views, regarding HR.    

 

The findings of this study has led to conclusions that HR as a function should not be 

determined in specific terms. However, the importance is to create an internal consistency 

regarding the role of HR and then to communicate this throughout the organization. This, in 

order to promote consistent expectations of the function and thus minimize misguided 

criticism. In all the corporations, dualistic HRM was the most appearing approach, in which 

both soft and hard HRM exist. Opposed to the majority of previous presented research of the 

field, this study focus on exploring HR-practice in its specific context, thus it contributes to a 

deeper understanding the practice of the field. 

    

This paper is written in Swedish. 

 

 

Keywords: Semi-structured interviews, qualitative study, abductive approach, hermeneutic 

perspective, human resources, soft HRM, hard HRM, dualistic HRM 



 

 IV 

Sammanfattning 
 

HR är ett yrkesfält som avser en verksamhets personalförvaltning, men har sedan det uppkom 

varit tvetydigt och under ständig utveckling. Många av de studier som bedrivits kring fältet 

har till följd av detta fokuserat på att fastställa vad HR är och vad dess funktion bör vara. 

Forskning har fokuserat på att finna universella svar, men det saknas studier som låter dessa 

frågor besvaras utifrån en specifik organisationskontext. Vidare finns även en brist på 

empirinära studier inom HR-fältet. Genom detta samt den tvetydighet och föränderliga 

bakgrund HR-fältet präglas av, har vi identifierat HR-funktionen som vagt inramad inom 

forskningen. Utifrån detta är studiens syfte att bidra med praktiknära kunskap om hur HR-

arbetet sker i praktiken. 

 

Vi har genomfört en kvalitativ studie med en jämförande design. Baserat på ett teoretiskt 

urval inkluderades, genom semistrukturerade intervjuer, totalt tre företag med fristående HR-

avdelning. I Varje företag intervjuades en HR-ansvarig respektive tre avdelningschefer. 

Analysen har tagit form utifrån en abduktiv ansats föranledd av ett hermeneutiskt perspektiv. 

Den teoretiska modell som tillämpades i analysen utvecklades via tidigare forskning och 

användes i syfte att belysa eventuella motsättningar i respondenternas synsätt avseende HR.  

 

Vår studie har lett till en slutsats om att HR som funktion inte bör fastställas i specifika 

termer, utan att vikten ligger i att skapa en för organisationen intern samstämmighet gällande 

HR’s roll och sedan kommunicera det till organisationens medlemmar. Detta för att främja 

enhetliga förväntningar kring funktionen och således minimera missriktad kritik. I samtliga 

företag framträder främst dualistisk HRM, genom vilken både mjuk och hård HRM återfinns. 

Till skillnad från en stor del av tidigare forskning som bedrivits inom fältet, inriktar sig denna 

studie på att undersöka HR praktiknära i sitt specifika sammanhang. Således bidrar studien till 

en djupare förståelse för hur HR-arbetet sker i praktiken givet en viss kontext. 
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1 Inledning 
 

Denna uppsats behandlar HR
1
 i termer av hur HR-funktionen kommer till uttryck i olika 

verksamheters praktik. Att undersöka HR-funktionen i olika företag är av intresse då denna 

avdelning alltmer tycks erkännas vara en vital del för den totala verksamheten och dess 

slutliga resultat. HR diskuteras i allt större utsträckning, men synen på vad denna avdelning 

gör, vad den borde göra, tillika vad denna önskas göra, tycks inte vara helt enhetlig. 

Nästkommande kapitel bjuder på en inledande redogörelse av varför HR är ett område som 

väcker intresse på ett vetenskapligt såväl som på ett allmänt plan. Studiens vetenskapliga vikt 

utgörs av de områden som för tidigare forskning spelat en central roll, kopplat till den 

allmänna syn på funktionen som i praktiken tycks råda. 

 

1.1 Om HR och HR’s funktion  

 

HR är ett yrkesfält som sedan sin start för drygt 100 år sedan kantats av mycket förändringar 

och en snabb utveckling (Damm 1993; Thilander 2013). Utifrån detta har även HR-

funktionens roll och synen på denna förändrats under dessa år, vilket framgår av HR-

forskningen (Beer 1997; Damm 1993; Thilander 2013). Gemensamt för en stor del av 

forskningen inom HR-fältet, är att den landat i att HR - både avseende avdelning och de 

aktiviteter vi kallar för HR - är en organisatorisk resurs som både kan och bör bidra till 

konkurrensföredelar och värdeskapande för verksamheten (Roehling, Boswell, Caliguiri, 

Feldman, Grahan, Guthire, Motohiro & Tansky 2005). HR-rollen tycks genomgående varit 

kantad av osäkerhet och haft en inneboende dualitet, vilket har lett till en delad syn kring 

HR’s roll (Caldwell 2003). Dessa särgående sätt att se på personalarbete har i sin tur medfört 

utmaningar (Beer 1997; Boglind, Hällsten & Thilander 2013; Caldwell 2003). Dessa handlar 

dels om att skapa en, för organisationen, gemensam syn på personalarbete (Caldwell 2003), 

men också om svårigheten att förena flertalet synsätt på HR i en och samma roll  (Beer 1997; 

Boglind, Hällsten & Thilander 2013). 

 

HR framhålls av Barney och Wrights (1998) ha en central roll för verksamheters framtida 

konkurrenskraft. Det finns vidare en utbredd tro på att personalen är ett företags viktigaste 

tillgång (Barney & Wrights 1998; Druker, White, Hegewisch & Mayne 1996; Feather 2008). 

Trots detta är det många verksamhetsbeslut som inte reflekterar denna tro (Barney & Wrights 

1998). Forskaren Kate Feather (2008) föreslår att personalens faktiska värde ska påvisas 

genom att hitta meningsfulla sätt att mäta mänskliga prestationer, för att i sin tur kunna 

utvärdera och optimera dess arbetsinsatser. Detta medför enligt Feather (2008) en mer 

strategisk och affärsavgörande roll för HR. Det finns emellanåt en önskan från HR’s sida att 

få integreras mer med företagets övergripande affärsstrategi och därigenom inta en mer 

specialiserad roll (Du Plessis 2015; Boglind, Hällsten & Thilander 2013). Att få en mer 

strategisk position än tidigare är något som många HR-funktioner strävar efter, enligt 

Boglind, Hällsten och Thilander (2013). Det finns forskare som argumenterar för HR-arbete 

och affärsövergripande strategier ska ha en tydlig koppling, såsom Ghauri och McMurray 

(2013), vilka menar att en organisations HR-strategi ur ett långsiktigt perspektiv måste 

anpassas med verksamhetens övergripande strategi för att konkurrensfördelar ska bibehållas 

                                                 
1
 I denna uppsats avser HR (human resources), den del av företaget som ansvarar för personalarbetet. 

Personalarbete i denna uppsats är i sin tur synonymt med HR-arbete. Vidare refereras till HR-funktion, vilket i 

denna studie är synonymt med HR-avdelning samt personalavdelning.  
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samtidigt som långsiktiga strategiska mål uppnås. Denna anpassning vilar dock på ett 

antagande om att det finns en enkel, linjär relation att utläsa mellan affärsstrategi och HR-

strategi, vilket innebär att den komplexitet som faktiskt inryms i praktiken inte beaktas (Truss, 

Gratton, Hope-Hailey, McGovern & Stiles 1997). 

 

Det finns alltså en del tvetydighet och motsättning kring HR-funktionen - både gällande vad 

den gör och vad den syftar till. Detta är kanske inte så konstigt eftersom HR-arbetet, som 

nämnts, sedan sin start i början av 1900-talet faktiskt har varit i ständig förändring (Damm 

1993; Boglind, Hällsten & Thilander 2013). Detta blir bland annat synligt genom att studera 

de olika benämningar som HR-arbete haft under dessa år. Vid dess start talade man om 

personalsocialt arbete, sedan personaladministratör (Damm 1993), till att i modern tid tala om 

HR-strateger och HR-specialister (Boglind, Hällsten & Thilander 2013). Denna utveckling 

bekräftas av Freddy Hällsten, forskare inom management och organisation på Göteborgs 

universitet, i en intervju i Chefstidningen (2012) 

 

Moden kommer och går, inte minst i den här branschen. HR har länge sökt 

professionellt erkännande. De vill inte längre förknippas med administration 

utan ha en mer aktiv och strategisk roll.  

(Freddy Hällsten, Chefstidningen 2012) 

 

Branschbloggen HR-bloggen har många artiklar och blogginlägg som styrker Freddy 

Hällstens uttalande om att HR söker en mer professionell roll med strategiskt fokus. 

Medarbetare från HR-kåren argumenterar här för de fördelar organisationer kan dra av ett 

strategiskt snarare än administrativt HR-arbete samt för att HR bör vara representerat i alla 

ledningsgrupper (Holmberg 2015). Seagraves (2007) menar, att för att HR ska upplevas som 

en värdefull tillgång, bör forskningen inom fältet fokusera på att finna mätmetoder som 

kommunicerar det värdeskapande som HR bidrar till. En av de främsta framgångsfaktorerna 

är i detta avseende att hitta relevanta mått som skänker uttryck åt HR-funktionens faktiska 

prestation. Dock anses det lika viktigt att kunna översätta dessa mått till finansiella termer 

som gör att alla HR-aktiviteter kan sättas i direkt relation till de finansiella resultat som 

föreligger verksamheten (ibid.). En framgångsrik HR-chef ska enligt Seagraves (2007) 

upprätthålla kontroll över omgivningens uppfattning genom att ständigt översätta den HR-

aktivitet som bedrivs, i termer av den finansiella påverkan dessa aktiviteter har inom en given 

tidsram. 

 

Kopplingen mellan HR och finansiell prestation lyfts även av Ram Charan i Harvard Business 

Review (2014). Han menar att HR idag saknar ett affärsmannaskap samt erfarenheter och 

förståelse för de affärer organsationer genomför - här efterfrågas alltså ett mer strategiskt och 

affärsmedvetet HR (ibid.). Enligt Charan (2014) är detta något som de VD:ar, vilka verkar i 

det globala näringslivet, som han pratat med även bekräftar. Denna påstådda avsaknad av 

strategiskt HR innebär enligt Charan (2014) att HR som funktion därmed inte heller möter 

företagets efterfrågan. Det förslag som läggs fram för att få bukt på detta problem är att dela 

upp HR i en helt administrativ funktion, samt en funktion med fokus på organisation och 

ledarskap. Som en motreaktion på denna artikel skriver Peter Cappelli i samma tidning (2015) 

att “man älskar att hata HR” och indikerar att det är just detta som Charan (2014) gör. Hans 

förklaring till att man älskar att hata HR är att HR tvingar organisationen att förändra sig och 

utföra “tråkiga” uppgifter - HR-funktionen anses med andra ord enligt Cappelli (2015) som 

“bossig” och att detta skapar defensiva känslor hos resten av organisationen. Ytterligare 

problematik Cappelli (2015) lyfter är att HR ses som en värdefull funktion då det råder 

svårigheter inom personal, men då det går bra för företag börjar folk tänka att “vad gör HR för 
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oss egentligen?”. Sammantaget kan hans artikel sägas främst gå ut på att bemöta kritiken och 

med hjälp av bakgrundshistorik förklara hur HR ser ut idag och varför och vad HR praktiskt 

gör som skapar värde i företag. Samtidigt motsätter han sig inte att HR-fältet faktiskt behöver 

utvecklas, men menar att Charan (2014) och andra kritiker av HR inte enbart kan fokusera på 

vad HR ska göra i framtiden utan att ta hänsyn till den föränderliga historik HR kantats av. 

HR-fältet rymmer med andra ord en del motsättningar och har av forskarna Welch och Welch 

(2012) beskrivits som ett tvetydigt fält kantat av fria tolkningar. Det är inte tydligt vad HR-

funktioner förväntas göra och faktiskt gör, något vi behandlar vidare i denna studie. 

 

1.2 Centrala forskningsområden kring HR’s funktion/HR-rollen 

 

HR-rollen är både omdebatterad och väl studerat inom forskningen. Många teoretiker har 

argumenterat för att HR, de senaste två decennierna, har omvandlats från att ha varit en 

personaladministrativ funktion till att ha blivit en mer strategisk funktion (Ferris, Hochwarter, 

Buckley, Harrell-Cook & Frink 1999). Den tidiga formen av HR arbetades främst med på 

individnivå och handlade huvudsakligen om utbildning, förmåner och andra typer av 

motivationstriggande element (Batt & Banerjee 2012; Ferris et al. 1999). Tron på HR som en 

integrerad del av den övergripande affärsstrategin är något som sedan allteftersom har vuxit 

fram (Batt & Banerjee 2012). En stark drivkraft har varit globaliseringen som inneburit 

betydande konsekvenser för HR-funktionen, i och med det faktum att globala strategier, 

program och processer är svårare att utveckla, men också att implementera på grund av 

kulturfaktorn som spelar in (Razi 2006). Nyckeln till framgång tycks ligga i att balansera 

global standardisering med lokalt självstyre (ibid.). Vidare menar Adams (2011), att de bästa 

strategierna grundas i organisationens befintliga kontext, då det säkerställer 

framtidsorienterade strategier som samtidigt går att införliva i det dagliga arbetet och som har 

en förmåga att anpassa sig efter de förändringar som föreligger verkligheten. Hon menar att 

dagens organisationer, till följd av globaliseringen och de reglerande förändringar som 

ständigt ändrar vårt sätt att arbeta, efterfrågar ett strategiskt HR-ledarskap (ibid.). Strategiskt 

ledarskap ämnar hjälpa verksamheten att uppnå sina mål, vilka huvudsakligen består i 

utveckling av företagsvärderingar, ledarskapsförmåga, organisatoriskt ansvarstagande tillika 

utveckling av administrativa system som sammankopplar det strategiska och operativa 

beslutsfattandet på alla verksamhetsnivåer och genom samtliga led (Sawitri & Muis 2014). 

Den forskning som påvisar hur HR faktiskt arbetar i praktiken och hur det är tänkt att HR-

chefen ska axla den multipla roll som förväntas av hen är dock begränsad (O’Brien & Linehan 

2014). 

 

Övergången från att vara en stödfunktion till att bli mer strategisk har alltså inneburit mycket 

spänningar inom HR-fältet, något som Michael Beer diskuterar redan 1997. Denna strategiska 

HR-roll innefattar enligt Beer (1997) ett större ansvar och fokus gällande utvecklingen av 

ledarskapet inom organisationer. Utvecklingen av HR-rollen som Michael Beer (1997) 

beskriver får även stöd av mer modern forskning som också menar att HR-rollen gått från att 

vara en stödfunktion med ansvar över alla anställda, till en mer strategisk funktion med ansvar 

över ledarskapet “the management” i organisationer (Ghalamkari, Mahmoodzadeh, Barati, 

Isah-Chikaji, Alkali & Anvari 2015; Payne 2010). Företag som försökt implementera den nya 

strategiska HR-rollen fram tills Micheal Beers artikel skrevs 1997, hade inte nått önskade 

resultat. En potentiell förklaring är att det råder en spänning mellan vad som krävs av en 

strategisk HR-medarbetare och en traditionell, mer administrativ och stödjande HR-

medarbetare (Beer 1997; Caldwell 2003). Vidare attraherar och kräver dessa två olika roller 

människor med olika identiteter, kunskaper och arbetsvisioner (Beer 1997). De få HR-chefer 
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som lyckats integrera de båda rollerna har snabbt insett att det inte finns tid nog att tillgodose 

båda rollerna (Beer 1997; Boglind, Hällsten & Thilander 2013). Sammanfattningsvis kan 

sägas att den strategiska respektive den stödjande HR-rollen inte samexisterar särskilt lätt, 

varken i en enda funktion eller en enda person (Beer 1997; Boglind, Hällsten & Thilander 

2013). 

 

En av de huvudsakliga anledningarna till att HR ännu inte har fått det professionella anseende 

som ofta önskas, tros vara att de som verkar inom HR många gånger själva har svårt att i 

finansiella termer fastställa hur de anställda bidrar till verksamhetens långsiktiga 

konkurrensfördelar (Barney & Wright 1998; Foster 2010; Way, Fay, Wright, Snell, Chang & 

Gong 2012).  Det finns forskningsresultat som hävdar att HR-aktiviteter har positiv påverkan 

på motivation och engagemang hos medarbetarna, vilket i slutändan kommer till uttryck i 

organisationers finansiella prestation (Feather 2008; Huselid 1995). Samtidigt finns forskning 

som är kritisk till att HR-aktiviteter har en direkt koppling till finansiella resultat (Guest 

2011). Sprungen ur denna motstridighet prövades den forskning som hävdar att det finns 

koppling mellan HR-aktiviteter och finansiell prestation genom två större genomgångar 

(Boselie, Dietz & Boon 2005; Combs, Lui, Hall & Ketchen 2006). I dessa framkommer att en 

stor del av forskningen kan påvisa ett samband, dock inte ett orsakssamband. Vidare finns 

alltså en brist på bevis som förklarar det funna sambandet inom forskningen (Boselie, Dietz & 

Boon 2005; Combs et al. 2006; Guest 2011). En framtida utmaning enligt Guest (2011) är att 

förklara sambandet mellan HR-aktiviteter och finansiell prestation, med andra ord HR-

funktioners finansiella nytta. 

 

En problematik inom HR-fältet som det forskats mycket kring är det växande gap som råder 

mellan forskningen och den praktiska verkligheten  (Adams 2011; DeNisi, Wilson & Biteman 

2014; Cascio 2007; Cohen 2007; Dedrick & Gibson 2007; Rynes, Giluk & Brown 2007). 

Historiskt sett var teori och praktik tätt sammanknutna, detta då forskning inom HR-fältet 

startade i organisationer och syftade till att lösa organisatoriska problem (DeNisi, Wilson & 

Biteman 2014). Denna täta koppling har alltså försvagats över tid, vilket bland annat förklaras 

av att forskningsinstitut blev mer teoridrivna i sin forskning och därmed utgick mindre från 

verkliga case (ibid.). En ofta citerad studie gjord av Rynes, Colbert och Brown (2002) visar 

att tillfrågade HR-chefer helt enkelt inte håller med om effektiviteten av olika HR-rutiner som 

är väletablerade i den akademiska litteraturen. Även detta kan ses som en förklaring till det 

rådande gapet mellan HR-fältets forskning och praktik (DeNisi, Wilson & Biteman 2014). 

DeNisi, Wilson och Biteman (2014) lyfter vidare en kritik från praktikens sida vilka menar att 

forskare studerar områden som snarare intresserar andra forskare än praktiker inom fältet. Det 

råder med andra ord spänningar mellan teori och praktik, vilket har undersökts och 

konstaterats av flertalet forskare som även presenterat lösningar för att överbrygga gapet 

(Cascio 2007; Cohen 2007; Dedrick & Gibson 2007; DeNisi, Wilson & Biteman 2014; Rynes, 

Giluk, Brown, 2007). DeNisi, Wilson och Biteman (2014) menar att nyckeln till att 

överbrygga gapet mellan teori och praktik ligger i ett närmare samarbete mellan forskare och 

HR-chefer. 

 

Ytterligare ett forskningsområde inom HR-fältet är mjuk och hård HRM, human resource 

management
2
. En stor del av denna forskning belyser att den mjuka sidan av HR tillskänks för 

lite utrymme i dagens organisationer och pekar på att det finns stora fördelar i att beakta även 

denna (Rao 2013; Truss et al. 1997). Rao (2013) menar att de chefer som besitter förmågan att 

kombinera mjuka och hårda värden också är mer benägna att nå framgång, både i sin karriär 

                                                 
2
 I denna studie är HRM (Human resource management) den benämning vi använder i denna studie för att 

beskriva hanteringen avseende företagets anställda. Med andra ord avser HRM själva utförandet av HR.  
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och i de företag de verkar. Kate Feather (2008) framhåller å andra sidan mjuka värden som en 

del av den forna, stödjande HR-rollen och menar istället att dagens och framtidens mer 

strategiska HR-roll kräver ett ökat fokus på hårda värden, såsom mätningar och kontroller av 

det HR-arbete som bedrivs. Mjuk HRM baseras huvudsakligen på en normativ styrfilosofi 

som framhåller medarbetarengagemang och motivation som nyckelfrågor vid implementering 

av strategier (Tengblad 2000). Hård HRM å andra sidan, ansluter sig i huvudsak till en 

rationell styrfilosofi vars styrning baseras på en logisk tanke-handlingssekvens där 

handlingens slutliga utfall sedan mäts (ibid.). Feather (2008), som är en explicit förespråkare 

av hårda värden, talar trots det för att medarbetarengagemang, som ju tillhör mjuk HRM, 

gynnar det slutliga affärsmässiga resultatet (Truss et al. 1997). Det råder alltså spänningar 

inom fältet och dessa beror delvis på den grundläggande motsättning som föreligger mellan 

den mjuka och hårda aspekten av HR (Boselie, Brewster & Paauwe 2009). Att rymma två 

synsätt, som i mångt och mycket är varandras motsatser, i en och samma funktion, menar 

Truss et al. (1997), är något bäddar för spänningar.  

 

Delar av den litteratur som bedrivits kring HR handlar om att kartlägga hur hantering av 

personal ska ske för att de organisatoriska målen ska kunna uppnås på bästa sätt (Boglind, 

Hällsten & Thilander 2011). Det har sedermera trätt fram stora mängder forskning som menar 

att HR-funktionen bör omorganiseras för att bli mer effektiv, strategisk och värdeskapande – 

att all HR-aktivitet bör delas upp i tre olika komponenter; ett servicecenter, ett expertiscenter 

och till sist, en strategisk partner (Boglind, Hällsten & Thilander 2013). Denna 

förändringsmodell går internationellt under benämningen ”HR-transformation”, men har av 

många kommit att kallas för den trebenta pallen, vilket är en leveransmodell för 

supportfunktioner framtagen av den amerikanske, och inom fältet mycket inflytelserika, 

forskaren Dave Ulrich (ibid.). Han har många föregångare som bidragit till att lägga grunden 

för konceptet HR-transformation, men han är dock den person som enskilt haft störst inverkan 

när det kommer till att sätta transformationsbegreppet på kartan. Konceptet kan betraktas som 

ett försök till ett brobygge mellan personalarbete och management, vilket tilltänkt ska ske 

genom att effektivisera och standardisera det arbete som går att skänka en mer transaktionell 

karaktär (ibid.). 

 

1.3 Problemdiskussion: HR som tvetydig funktion 

 

Som litteraturöversikten uppvisar har stor mängd forskning som bedrivits inom HR-fältet 

kretsat kring den omvandling som fältet genomgått och fortfarande genomgår (exempelvis 

Batt & Banerjee 2012; Ferris et al. 1999). Dessa studier omfattas till stor del av det 

spänningsförhållande som råder mellan den administrativa, stödjande HR-rollen och den 

strategiska HR-rollen. Detta skänker tyngd åt Boselie, Brewster och Paauwes (2009) 

påstående om att de problem som dominerar HR-litteraturen framförallt härrör från de 

paradoxala förhållanden som funktionens dubbla samt vagt definierade karaktär bidrar till. 

Mycket forskning har till följd av detta handlat om att undersöka vilken roll HR bör spela i en 

organisation (exempelvis Batt & Banerjee 2012; Beer 1997; Ferris et al. 1999; Sawitri & Muis 

2014). Frågan som väcks är hur HR-funktioner ser ut i praktiken - vad HR faktiskt gör samt 

hur behov och önskemål ser ut i den enskilda organisationen - snarare än vad HR på ett 

allmänt taget plan bör ägna sig åt, vilket en stor del av tidigare forskning fokuserar på 

(exempelvis Batt & Banerjee 2012; Ferris et al. 1999). Många av dessa studier (exempelvis 

Batt & Banerjee 2012; Ferris et al. 1999; Sawitri & Muis 2014) är också amerikanska och 

grundas således på ett anglosaxiskt perspektiv, vilket gör dem mindre tillämpbara i svenska 

organisationer då kulturskillnader inte beaktas. Vidare finns, som nämnts, ett gap mellan 
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forskning och praktik. En förklaring till gapet sägs vara en bristfällig dialog mellan 

forskarvärlden och praktiserande HR-chefer (Cohen 2007; DeNisi, Wilson & Biteman 2014). 

Det finns därav motiv att i framtiden bedriva forskning som i större utsträckning samspelar 

med praktisk verksamhet samt utgår från ett svenskt perspektiv. Både Cohen (2007) samt 

DeNisi, Wilson och Biteman (2014) menar att ett tätare samarbete mellan forskare och HR-

chefer utgör en möjlighet att överbrygga befintligt gap.  

 

Vidare belyser O'Brien och Linehan (2014) bristen på empiriskt material som undersöker hur 

HR-chefen ska skapa mening i sin roll och hur hen ska hantera de förväntningar som vilar på 

hens axlar. De menar att de komplexa och känslomässiga utmaningar som HR-chefer står 

inför inte tillräckligt reflekteras i befintliga modeller. Målsättningen att öka effektiviteten 

samtidigt som personalens tillfredsställelse tillses kan många gånger innebära motsättningar, 

men istället tas ett gemensamt intresse ledning och personal emellan ofta för givet (ibid.).  

 

Utifrån tidigare forskning upplever vi avsaknad av praktiska beskrivningar gällande vad HR 

faktiskt gör och vilka förväntningar som vilar på HR av dess omgivning. Vidare framhålls de 

mjuka värdena som viktiga, samtidigt som arbetet drivs i riktning mot ökad standardisering i 

linje med hård HRM. Som Welch och Welch (2012) beskrivit är alltså HR-fältet tvetydigt - en 

syn vi delar efter vår litteraturgenomgång. Genom denna tvetydighet samt HR’s föränderliga 

bakgrund i kombination med avsaknaden av empirinära studier, ser vi att HR-funktionen är 

otydligt definierad inom forskningen och att denna definition även brister i sin praktiska 

anknytning.  

 

1.4 Syfte och forskningsfrågor 

 

Utifrån vår problemdiskussion är syftet med denna studie att bidra med praktiknära kunskap 

om hur HR-arbetet sker i praktiken. För att få svar på detta har följande frågeställningar ställs 

till tre HR-ansvariga och nio avdelningschefer i tre olika företag: 

 

1. Hur ser HR-ansvarig på HR-funktionen? 

 Vad ska HR göra? 

 Vad gör HR? 

 Vad vill HR göra?  

 

2. Hur ser avdelningscheferna på HR-funktionen i respektive organisation? 

 Vad gör HR enligt avdelningscheferna? 

 Vad vill avdelningscheferna att HR ska göra? 
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2 Teoretisk referensram 
 

Vår teoretiska referensram bidrar till att föklara studiens empiriska material samt tillgodoser 

läsaren mer fördjupad kunskap om HR-fältet samt HRM. Kapitlet inleder med en historisk 

återblick av HR-arbetets utveckling i Sverige, för att sedan introducera begreppet HRM samt 

flertalet olika synsätt inom detta fält. Avslutningsvis presenteras studiens analysmodell 

bestående av tre olika synsätt på HR-funktionen, som syftar till att förklara studiens resultat.  

 

2.1 HR-fältets utveckling i Sverige - från personaladministration till 
strategisk HRM 

 

Personalarbetet i Sverige startade i samband med bildandet av föreningen Socialarbetare 

inom Industri och Affärsliv (SAIA) på 1920-talet och har sedan dess varit i ständig förändring. 

SAIA’s mål var att eliminera sociala orättvisor och missförhållanden och kan ses som en 

motkraft mot den rådande mekaniserade och kvantifierbara affärsvärlden som tog mark under 

denna tid.  Under personalarbetets första år präglades arbetet med andra ord av ett 

personalsocialt fokus. (Damm 1993). Vidare beskriver Damm (1993) att en ambition att 

professionalisera personalyrket förelegat och därmed även präglat fältets utveckling.  

Under 50-talet ökade sysselsättningen på arbetsmarknaden i samband med utvidgad 

industriproduktion, vilket genererade ett behov av en mer effektiv och administrativ 

personalfunktion (Damm 1993). Under denna tidsepok skedde även en utveckling gällande 

professionaliseringen av yrket via kurser som personaladministration och socialpolitik på 

Handelshögskolorna i landet (ibid.). Under 70-talet beskriver Damm (1993) att 

personalarbetets fokus låg på att tillgodose medborgerliga rättigheter samt att lägga vikt vid 

tillfredställelse i arbetet och inte enbart produktivitet. Professionaliseringen stärktes 

ytterligare i takt med ett ökat utbud av utbildningar inom personalarbete (ibid.).  

 

Under 70-talet skedde även uppdelning gällande kunskapen inom personalarbete - en 

inriktning med ett organisationsperspektiv bestående av organisations- och 

administrationsteorier och en med ett individperspektiv bestående av motivations- och 

inlärningsteorier (Damm 1993). Per Thilander (2013) refererar i sin avhandling till Granberg 

(2011) som menar att personalarbetet genomgått och fortfarande genomgår stora förändringar. 

Här belyses att det är just uppdelningen i dessa två grenar som främst kännetecknar 

personalarbetets utveckling. Inom organisationsperspektivet betraktas personalarbete som 

administration och en viktig länk för effektiva personalprocesser och inom 

individperspektivet främst som ett personalsocialt arbete med fokus på bland annat 

arbetstillfredsställelse samt motivation och utveckling hos medarbetarna (Damm, 1993). 

Denna dualism berör vilken utgångspunkt personalarbetet ska ha - antingen organisationen 

(det ekonomiska) eller individen (det sociala) (Thilander 2013). Tengblad (2000) menar att 

denna historiska dualism lever kvar idag i form av mer moderna begrepp som hård 

(ekonomiskt organisationsperspektiv) och mjuk (socialt individperspektiv) HRM. Dessa 

begrepp kommer vi återkomma till senare i kapitlet.  

 

Per Thilander (2013) beskriver via Targama och Ohlson (1986) att förväntningarna på 

personalfunktionen ändrades under 80-talet, då ett mer affärsorienterat fokus samt kunskaper 

inom management då efterfrågades. Människan började ses som en konkurrensfördel och 

personalfrågor ansågs nu mer betydande för ledningsarbetet (Damm, 1993; Targama & 
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Ohlson, 1986; Thilander 2013). Personalarbetet genomgick en stor förändring från att ha varit 

en administrativ funktion till att få en mer strategisk och offensiv roll (Damm 1993). 

Strategiskt personalarbete förklaras av Damm (1993) som ett gemensamt begrepp för de 

personalaktiviteter som syftar till att bidra till organisationers affärsplaner. Att 

organisationens indivder började ses som tillgång snarare än en kostnad för företaget, ledde 

till benämningen mänskliga resurser, på engelska human resources, HR (DeNisi, Wilson & 

Biteman 2014).  Detta, tillsammans med den nya strategiska rollen, innebar att personalarbetet 

gick från personaladministration till Human Resource Management (HRM) (Damm 1993; 

DeNisi, Wilson & Biteman 2014) med mottot “från återvändsgränd till strategiskt tänkande” 

(Damm 1993).  Damm (1993) menar att HR-arbetet nu bedrevs till fördel för organisationen 

samt företagsledningen, snarare än medarbetarna och att det individinriktade perspektivet 

därmed fick ge plats åt organisationsperspektivet. Denna utveckling genererade. som nämnts, 

ett mer offensivt personalarbete som kännetecknades av bland annat engagemang i strategiska 

frågor, entreprenörsanda samt synen på människan som möjlighet och resurs (Damm 1993; 

Targama 1978). Targama (1978) menar vidare att det fanns en föreställning om HR som en 

passiv servicefunktion som snarare borde ses likt en framtidsorienterad, offensiv verksamhet 

bidragande till organisationers utveckling.   

 

Under 90-talet tillkom vidare förändringskrav av personalfunktionen och dess arbete. En 

strategisk roll efterfrågades fortfarande, men nu mer värdeskapande och effektiv. Via IT-

stödsystem skulle det rutinmässiga, administrativa personalarbetet effektiviseras så att tid och 

resurser frigjordes till mer strategiskt personalarbete (Spencer 1995; Ulrich 1995). En annan 

utveckling drevs av den decentralisering av personalansvaret som påbörjades under 80-talet, 

där linjechefer tog över delar av personalarbetet (Thilander 2013). Utifrån detta myntades 

under 90-talet begreppen shared services och HR transformation myntades vilka än idag är 

aktuella områden inom HR både inom forskning och praktik (Boglind, Hällsten & Thilander 

2013).  

 

2.2 HRM 

 

HRM är ett begrepp som är internationellt väletablerat och kan ses som en benämning på både 

personalledningens aktiviteter och personalarbete i sin helhet, (Tengblad 2000). HRM växte 

som tidigare nämnt fram under 80-talet vilket hör ihop med den växande medvetenhet om 

medararbetarnas relevans för ett beständigt konkurrenskraftig försprång (Damm 1993; 

Lindmark & Önnevik 2011; Tengblad 2000). HRM ansågs utmana det traditionella 

administrativa personalarbetet genom att betona hur HR-arbetet kunde bidra till företagets 

strategiska inriktning (Boglind, Hällsten & Thilander 2013). I dagens praktik kan dock sägas 

att gamla ideal och traditioner efter hand vuxit samman och HRM ses idag som ett 

samlingsbegrepp för ledning av mäskliga resurser som inkluderar all form av HR-arbete 

(Boglind, Hällsten & Thilander 2013; Boxall & Purcell 2011, Tengblad 2000). Teorier 

kopplade till HRM är därmed av bred karaktär occh berör bland annat organisationsutveckling 

tillika det strategiska ledarskapet (Lindmark & Önnevik 2011). Det finns även ett flertal 

defintioner av begreppet HRM, varav Lindmark och Önnevik (2011) lyfter Bratton och Golds 

(2003) defintion: ”Den del av ledarskapsprocessen som specialiserar sig på de anställdas roll 

i organisationen. HRM framhäver att de anställda är nyckeln till ett stadigvarande 

konkurrenskraftigt försprång” (Lindmark & Önnevik 2011, s. 22). Vidare kan HRM-

begreppet delas upp i mjuk respektive hård HRM, vilka diskuterades i forskningsöversikten. 

Där berördes även att det råder en grundläggande motsättning i dessa två synsätt (Feather 

2008; Rao 2013; Truss et. al 1997), vilket kan ses som en förklaring till att perspektivens 
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använding är omdebatterad (Boselie. Brewster & Paauwe 2009; Truss et al. 1997). Nedan 

beskrivs dessa två begrepp mer ingående.   

2.3 Mjuk HRM 

 

Grundarna till begreppet mjuk HRM kan sägas vara bland annat Beer och Walton på Harvard 

University som 1984 publicerade boken Managing human assets. Denna Harvard-skola kom 

alltså att kallas mjuk HRM och menade “general managers”, alltså linje-/avdelningschefer, 

har bäst förutsättningar att integrera HR med affärsaktiviteter och därmed bör ha 

personalansvar, vilket har varit vedertaget i Sverige sedan länge (Boglind, Hällsten & 

Thilander 2013). Forskarna på Harvard förespråkade att HR-funktionen, i detta fall benämnda 

personalspecialister, ska anta en mer stödjande roll gentemot linje-/avdelningscheferna 

(Tengblad 2000). Detta stöd syftar till att utveckla verksamhetens anställda genom 

motivationstriggande element och därigenom höja personalens värdeskapande förmåga 

(Legge 1989, 1995; Storey 1987, 1989; Tengblad 2000). Värdeskapande främjas alltså av att 

de anställda känner bekräftelse - att de, ur ledningsperspektiv, känner att de betraktas som en 

värdefullt tillgång (Storey 1989), vilket kan kopplas till den normativa styrfilosofin som 

förklaras närmre senare i detta kapitel (Tengblad 2000). Det handlar om att genom ett 

individorienterat fokus skapa rätt förutsättningar och värderingar på ett sätt som gör att de 

anställdas utveckling möjliggörs samt att en gemensam värdegrund kan etableras (Tengblad 

2000). Vidare är det, enligt Bamburg (2007), under tillväxtfas som mjuka värden är mest 

svårhanterliga, men att det också är då som det är mest kritiskt att dessa de bejakas.   

 

Synsättet inom mjuk HRM präglas av en tro på att gemensamma värderingar, en stark 

företagskultur samt medarbetarnas motivation och engagemang, är grundläggande för 

framgångsrik implementering av strategier (Tengblad 2000). Vidare byggs mjuk HRM till 

stor del på övertygelsen om att medarbetarnas hängivenhet, arbetstillfredsställelse och 

motivation står i direkt anslutning till företagets lönsamhet (Tengblad 2000; Legge 1995). 

Inom mjuk HRM är det enligt Tengblad (2000) chefens roll att påverka medarbetarnas 

värderingar och normer samt att arbeta för att etablera de förutsättningar som krävs för 

medarbetarnas ansvarstagande och självförverkligande. Organisationskultur och 

kommunikation är inom mjuk HRM, viktiga verktyg för att väcka engagemang och skapa 

förtroende hos personalen (Armstrong 2006; Boglind, Hällsten & Thilander 2011) och det 

bör, enligt Lindmark och Önnevik (2011) noggrant övervägas till vilken grad kulturen ska 

tillåtas påverka de beslut som fattas, gällande till exempel nyrekryteringar.   

 

2.4 Hård HRM 

 

De som kan sägas lagt grunden för hård HRM är Fombrun, Tichy och Devanna, vilka verkade 

på University of Michigan (Boglind, Hällsten & Thilander 2013). Samma år som Walton med 

kollegor gav ut sin bok som etablerade grunden till begreppet mjuk HR, publicerade dessa 

boken Strategic human resource management. I denna etablerade de strategibegreppet som 

skulle komma att få en signifikant betydelse för utvecklingen av hård HRM (ibid.). Det var 

nämligen via detta begrepp som en tydligare skillnad mellan HRM och personal- och 

ledningsarbete kom att etablerades (Boglind, Hällsten & Thilander 2013). HR’s historiska 

bakgrund har som berörts kantats av förändring, däribland gällande hur personalansvaret bör 

fördelas - huruvida detta ska tillfalla avdelningschefer eller HR-funktionen (Boglind, Hällsten 

& Thilander 2013; Damm 1993; Thilander 2013). Detta dilemma berörs inte av hård HRM, 
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utan här ligger fokus snarare på att designa funktioner med utgångspunkt i företagets strategi, 

i syfte att uppnå högre effektivitet (Boglind, Hällsten & Thilander 2013).   

 

Inom detta synsätt råder ett organisationsorienterat fokus som innebär att medarbetarnas 

önskemål underordnas till förmån för företagets strategiska inriktning  och önskade 

effektivitet (Tengblad 2000). Detta innebär att även personalärenden såsom bemanning, 

belöningar och utbildningar, styrs utifrån den struktur som avser att företages affärsmässiga 

mål uppnås (ibid.). Enligt Armstrong (2006) kan hård HRM sammanfattningsvis förklaras 

som ett perspektiv där de anställda ses likt en resurs bland övriga tillgångar i organisationen 

och att de därigenom ska hanteras på ett sätt som gör att de bidrar till den organisatoriska 

lönsamheten. Feather (2008) menar vidare att väsentliga mättal, för att skönja denna omtalade 

koppling mellan medarbetarnas prestation och det organisatoriska resultatet, bör utvecklas. 

Dessa rigorösa mått ska underlätta utvärdering av att personalens prestation på ett sätt som 

gör att förbättringsmöjligheter kan uppdagas och arbetsstyrkan optimeras, till förmån för 

organisationens lönsamhet (ibid.).  

 

Hård HRM avser alltså en mätbar användning av personalen, i linje med den rationella 

styrfilosofin som förklaras mer ingående senare i detta kapitel (Feather 2008). Detta, menar 

Legge (1989), är en form av personalhantering som främst tillämpas vid styrning av personal 

som som verkar i rutinmässiga, underordnade befattningar – således personer som anses vara 

relativt lätt utbytbara. Det hårda synsättet tar många gånger över då ekonomiska apsekter, likt 

avkastningskrav, prioriteras (Armstrong 2006). Den hårda synen på HR handlar till stor del 

om att övervaka de anställdas prestation för att säkerställa kostnadseffektivisering samt 

resursens konkurrensmässiga styrka (Guest 1995). Vidare menar Truss et al. (1997) att ett av 

synsättets mest centrala fokusområden är just kostnadseffektivisering och denna bemöts, 

enligt Beardwell och Claydon (2007), genom till exempel minimumlöner, begränsade 

utbildningsmöjligheter och nedskärningar.  

 

2.5 Mjuk och hård HRM i organisationer 

 

Som ovan förklarat finns alltså en del spänningar mellan hård och mjuk HRM samt en 

grundläggande skillnad gällande synen på organisationer, människor och strategier (Boselie, 

Brewster & Paauwe 2009; Feather 2008; Rao 2013; Truss et. al 1997). Inom praktikens 

organisationer återfinns i regel inslag av både hård och mjuk HRM, men i varierande 

utsträckning (Feather 2008; Truss et al. 1997). Tengblad (2000) refererar till Legges (1995) 

iakttagelse att mjuk HRM oftare används vid ledning av specialister och övriga 

nyckelarbetare, medan den personal som antingen är tillfälligt anställd eller tillhör 

låglönegrupper främst styrs av hård HRM. Vidare är mjuk HRM mer vanligt förekommande i 

kunskapsföretag och hård HRM i servicesektorer likt hotell och handel (Legge 1995). 

Sammanfattningsvis kan sägas att ju mer beroende en organisation är av de anställdas 

kompetens och ju mer begränsad personaltillgången är, desto mer “mjukt” agerar 

personalledningen (Tengblad 2000). 

 

2.6 Rationalistisk och normativ styrfilosofi 

 

Hård och mjuk HRM är som tidigare beskrivet distinkt åtskilda och kan vidare kopplas till två 

olika skolbildningar inom managementteori - rationalistisk respektive normativ styrfilosofi, 

där hård HRM går under den första filosofin och mjuk HRM under den senare (Boglind, 
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Hällsten & Thilander 2013; Tengblad 2000;). Den rationella ideologin underordnar 

medarbetarnas önskemål och fördelar makt till den position som kan skapa mest värde för 

kunden, ofta chefer (Nilsson 2005; Tengblad 2000). Denna filosofi lägger också stor vikt vid 

utformandet av styrsystem och arbetsmetoder (Nilsson 2005). Motsatsen till denna idelogi är 

alltså normativ styrfilosofi, där fokus ligger på gemensamma värderingar och forskningsetik, 

samt att påverka medarbetarnas attityder, känslor och övertygelser (Boglind, Hällsten & 

Thilander 2013; Kunda & Ailson-Souday 2005). Här tonas hierarkin ned och sammanhållning 

och lojalitet ses som centrala faktorer (Nilsson 2005). Chefens roll inom normativ styrfilosofi 

är att föregå med gott exempel för att inspirera och motivera medarbetarna (Nilsson 2005). 

Praktiskt sett menar Kunda och Ailson-Souday (2005) att det växlas mellan rationalistiskt och 

normativt styrsätt och att respektive styrsätt ofta existerar under en tjugoårsperiod: 

 

Industrial Betterment, 1870-1900 - normativ 

Scientific Management, 1900-1923 - rationell 

Human Relations, 1925-1955 - normativ 

System Rationalism, 1955-1980 - rationell 

Organizational Culture and Quality, 1980-1992 - normativ 

Market Rationalism, 1992-. 

 

2.7 Rationalistisk HRM 

 

De rationalistiska HRM-perspektiven kan delas in i tre underordnade teoretiska 

utgångspunkter (Boglind, Hällsten & Thilander 2013; Boxall & Purcell 2011; Farndale & 

Paauwe 2007). 

 

 Universellt perspektiv 

 Situationsperspektiv 

 Resursperspektiv 

 

Inom det universiella perspektivet menar man att det alltid finns en “best practice”, bästa 

praktik, för organisationer (Boglind, Hällsten & Thilander 2013). Vidare finns det ett 

antagande om att det finns en objektiv sanning och att man vill nå absoluta mål (ibid.). Detta 

perspektiv knyts med andra ord samman med hård HRM och fokuserar på ekonomiska mål 

och strategier (Boglind, Hällsten & Thilander 2013; Boxall & Purcell 2011). Boglind, 

Hällsten och Thilander (2013) använder metaforen HR-fabrik för att beskriva detta perspektiv 

ålagt HR. Situationsperspektivet är inriktat på det specifika snarare än det universiella och 

strävar efter en harmonisk anpassning till det lokala, situation och sammanhang - en “best fit”, 

bästa anpassning (Boglind, Hällsten & Thilander 2013). Inom detta perspektiv eftersträvas 

också en objektiv sanning, dock i mindre grad än det universella perspektivet. Sanningen 

anses avhängd sammanhang, situation och berörda personer. Vidare är situationsperspektivet 

mer normativt präglat och har således en koppling till mjuk HRM. Resursperspektivet utgår 

från personalens inneboende resurser, genom vilka tron är att organisationen kan skapa 

konkurrenmässiga fördelar på egen hand. Strävan efter en ”best practice” är centralt även här, 

men är alltid lokalt fokuserad. Detta perspektiv kan ha både hård och mjuk karaktär - hård då 

perspektivet kan finnas i organisationer med top-down styrning och mjuk då det även kan 

råda i en organisation med decentralisering och mer platt struktur. Den senare 

organisationsformen är mer vanlig då situationsperspektivet råder (ibid.). En passande 

metafor för detta perspektiv är innovation, där organisationen skapar egna lösningar via 

interna medel (Farndale & Paauwe 2007). 
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2.8 Dualistisk HRM 

 

Boglind, Hällsten & Thilander (2013) kontrasterar rationalistisk HRM mot Evans (1999) 

dualitetsperspektiv, vilket har sin utgångspunkt i antagandet att organisationer innehåller 

motstridande krafter. Inom dualistisk HRM råder alltså en konflikt snarare än ett 

harmonitillstånd, som det rationalistiska synsättet betonar. Evans (1999) menar att det krävs 

förståelse för de spänningar, motsättningar och dilemman som finns inom organisationsteori, 

däribland HRM, för att konfliktperspektivet ska kunna hanteras. Vidare anser Evans (1999) 

att just HRM-fältet verkligen är i behov av att erkänna att ett dualistiskt perspektiv existerar, 

för att således kunna utnyttja detta.  

 

Under personalarbetets dryga 100 år gamla historia har som nämnt ett pendlande skett mellan 

rationell och normativ styrfilosofi, något som Evans (1999) menar har bidragit till att HR-

medarbetare har hamnat i kläm mellan dessa perspektiv. Genom detta blir HR som funktion 

kantad av tvetydighet och oklarhet, men borde enligt Evans (1999) egentligen ha 

förutsättningarna att både se och utnyttja bägge perspektiven, vilket i hans mening exempelvis 

kan ske genom långsiktig vision och kortsiktig prestation samt teamwork och individuellt 

ansvarstagande. Vidare erkänner aktuella HRM-praktiker och HRM-ideal sällan rådande 

dualiteter utan försöker istället hävda en objektiv sanning, likt det universella perspektivet 

(Boglind, Hällsten & Thilander 2013; Evans 1999). För att utmana detta perspektiv kan 

resurs- och situationsperspektivet vara alternativa perspektiv, dock tar enbart det dualistiska 

perspektivet hänsyn till de olika motsättningar och komplexa frågor och situationer som råder 

inom organisationer och som HR-medarbetare därmed behöver hantera. Dualistisk HRM kan 

alltså sägas inrymma samtliga element från både mjuk och hård HRM och ger därmed 

utrymme för båda perspektiven, trots rådande motsättningar, att samexistera i en och samma 

organisation och/eller HR-funktion (ibid.).  

 

Emellertid finns det de forskare som menar att hård och mjuk HRM inte nödvändigtvis är 

varandras motkrafter, utan att hård HRM kan innefatta element från mjuk HRM, likväl som 

mjuk HRM kan generera utfall av hård karaktär i linje med organisationen övergripande 

strategi (Beardwell & Claydon 2007; Legge 1995). Detta innebär att samtliga HR-strategier i 

någon mån innefattar element från de båda synsätten (ibid.), vilket kan styrkas genom en 

undersökning från 1999, som genom påvisar förekomsten av både hård och mjuk HRM i åtta 

olika företag (Gratton, Hope-Hailey, Stiles & Truss 1999). 

 

2.9 Vår analysmodell 

 

Utifrån det teoretiska resonemang som förts ovan har vi utvecklat en analysmodell som 

bygger på de tre synsätten mjuk, hård och dualistisk HRM. Mjuk HRM utgår, som nämnts, 

från en individorienterad styrfilosofi som syftar till att höja personalens värdeskapande 

förmåga medan hård HRM istället bygger på ett organisationsorienterat fokus, genom vilket 

personalen betraktas likt en ekonomisk resurs som ämnar uppfylla verksamhetens strategiska 

mål (Tengblad 2000). Dualistisk HRM kan i sin tur sägas vara kombinationen av de båda och 

inrymmer således vissa grundläggande motsättningar (Evans 1999). Genom att analysera via 

denna teoretiska modell främjas förklaringsgraden och förståelsen för vårt emipiriska 

material. 
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3 Metod 

3.1 Forskningsansats 

 

Denna studie är både av deduktiv och induktiv karaktär. Det deduktiva inslaget består i det 

faktum att vi, via vår analysmodell, utgått från teori. Det induktiva inslaget består i studiens 

praktiknära karaktär – att vi genom intervjuer samlat in data som vi därefter tolkat och 

analyserat. Vi har alltså haft en teorietisk utgångspunkt i form av vår analysmodell som vi 

sedan relaterat till vårt empririska material. Därigenom har utrymme skapats för ny förståelse, 

i det här fallet förståelse för HR-funktionens roll studerad i svensk kontext. Utifrån detta är 

vår forskningsansats av abduktiv karaktär - där en successiv omtolkning av empiri och teori 

sker (Alvesson & Sköldberg 1994; Andersen 1990).   

 

Vid sidan av den abduktiva ansatsen åläggs även ett hermenuistiskt perspektiv, vilket 

framhåller vikten av tolkning och förståelse för dialogen mellan teori och verklighet 

(Andersen 1990; Widerberg 2002) – något vi ser som centralt för denna studie då den syftar 

till att öka förståelsen kring HR’s funktion. Vi har med andra ord en kunskapssyn som 

skänker möjlighet till förståelse snarare än fastställer sanningar (Alvesson & Sköldberg 1994). 

Tolkningen avser det aktuella fallet – hur det ser ut tillika varför det ser ut och fungerar som 

det gör. Denna ansats används alltså för att nå en tolkning av verkligheten genom en 

kombination av empiri och redan befintliga teorier - för att bidra till en bättre förståelse kring 

HR-funktionens roll i olika organisationer. 

 

3.2 Forskningsmetod och forskningsdesign 

 

Vi har valt att studera HR-funktionen via den forskningsmetod som Bryman och Bell (2015) 

benämner kvalitativa intervjuer. Detta för att möjliggöra en mer tolkningsorienterad studie där 

respondenternas subjektiva upplevelser och tolkningar av verkligheten ges stort utrymme. 

Intervju är den vanligaste metoden inom kvalitativ forskning (Bryman & Bell 2015). Metoden 

är att föredra då sociala sammanhang studeras eftersom verkligheten då tolkas genom 

studieobjektens unika perspektiv, till skillnad från naturvetenskaplig forskning som betraktar 

sina studieobjekt likt rigida föremål utan egen förmåga till reflektion (ibid.). Med hänsyn till 

detta anser vi att denna metod lämpar sig bäst för vår studie eftersom HR i stor utsträckning 

behandlar mjuka värden, vilka en kvantitativ metod inte lika framgångsrikt skulle fångas upp.  

 

Bryman & Bell (2015) argumenterar vidare för att vi bättre kan förstå sociala fenomen då ett 

fall på ett meningsfullt sätt kontrasteras mot ett annat fall, vilket således också bör hjälpa oss 

att nå en djupare förståelse kring HR i dess givna kontext, då denna verksamhetsfunktion i 

stor utsträckning bygger på just sociala faktorer. För att kunna göra detta har vi ålagt studien 

en jämförande design som alltså ska bidra till en kontextuellt hänsynstagande bild av HR-

funktionen. Det empiriska marerialet samlades sedan, likt vid en tvärsnittsstudie, in vid ett 

tillfälle för att på så vis skapa en ögonblickbild av funktionen (ibid.). Detta val kan delvis 

härledas till den snäva tidsram vi haft att förhålla oss till, men vi anser att studiens relevans 

genom noggrann genomgång av tidigare forskning samt välformulerade intervjufrågor, ändå 

säkerställs.   
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3.3 Om studiens urval  

 

I vår studie har vi använt oss av ett målstyrt urval - ett icke-sannolikhetsurval - vilket enligt 

Bryman och Bell (2015) innebär ett strategiskt urval grundat  i respondenternas förmåga att 

bidra forskaren med kunskap som resulterar i att studiens forskningsfrågor och syfte kan 

besvaras. Denna typ av urval är det vanligaste inom kvalitativ forskning (ibid.) och innebär att 

vi valt respondenter relevanta utifrån studiens ändamål. Respondenterna har således inte valts 

ut slumpmässigt, utan vårt urval grundas i tre kriterier och dessa är följande: 

 

 storlek (i termer av antal anställda) 

 företag med fristående HR-funktion, 

 företag med minst tre avdelningschefer 

 

Vi har i denna avgränsning gjort valet att fokusera på antal anställda snarare än omsättning då 

det är just personal som står i fokus. Inledningsvis såg våra kriterier något annorlunda ut. Vår 

tanke var då att inkludera fyra privata företag, verksamma i fyra olika branscher samt av två 

olika storlekar - två små företag (max 100 anställda) kontra två stora företag (minst 2000 

anställda). Ursprungstanken var även att enbart intervjua företag med huvudkontor i Göteborg 

för att möjliggöra fysiska möten. Över tid har kriterierna modifierats i viss mån då vi dels har 

haft svårt att få tag i små företag belägna just i Göteborgsområdet, vilket inneburit att två 

intervjuer genomförts över telefon. Vidare har vi även haft problem med att få kontakt med 

stora företag – något som lett till att ett av undersökningens stora studieobjekt är ett mindre än 

vad som ursprungligen var tanken. 

 

Studien inkluderade inledningsvis, likt grundtanken, fyra företag. Av dessa var två små och 

två stora, varav det ena stora företaget inte uppfyllde kravet om minst 2000 anställda, då detta 

bolag istället hade ett antal om 800. Vi anser dock vårt val kunna rättfärdigas genom den 

definition som EU stadgat kring innebörden av ett stort företag, vilken innefattar ett krav om 

minst 250 anställda (tillväxtverket 2016). Inom de fyra företag som utgjorde undersökningens 

studieobjekt, intervjuades fyra respondenter på vardera. Dessa respondenter valdes utifrån 

förmåga att bidra till att studiens syfte – att bidra med praktiknära kunskap om hur HR-arbetet 

ser ut – vilket gjorde HR-ansvarig till ett naturligt val, då vi anser att dennes bild av den egna 

rollen är grundläggande för att förstå funktionens karaktär. Gällande övriga respondenter 

valde vi just avdelningschefer för att komma i kontakt med personer som verkar på samma 

nivå som HR och i hög grad har direktkontakt med funktionen – personer som samverkar med 

och således har insyn i funktionen. Detta för att se om deras bild överensstämmer med den 

bild HR återger, likväl som för att undersöka om den överensstämmer dem emellan. Just tre 

avdelningschefer på respektive företag var ett antal som valdes då vi ansåg det föreligga ett 

behov av att få mer än en infallsvinkel i dessa frågor för att kunna göra starkare uttalanden 

kring resultatet av dessa.  

 

Vad som är en lämplig storlek är enligt Denscombe (2009) svårt att svara på, men han menar 

att begränsade resurser och tidsaspekten är två vitala delar att beakta för en lämplig 

urvalsstorlek, vilket var de aspekter som i stor utsträckning styrde vårt val. Enligt Bryman och 

Bell (2015) finns det dock inga givna regler för antalet intervjuer, alltså urvalets storlek, utan 

det handlar snarare om att säkerställa att informationen är tillräcklig för att besvara studiens 

syfte. 

 

Efter att ha genomfört och sammanställt samtliga intervjuer insåg vi att det offentliga bolagets 

struktur skiljde sig för mycket från övriga bolag för att en relevant jämförelse skulle kunna 
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göras dem emellan. Att väga in dessa intervjuer i studien skulle snarare bidra till en skevhet i 

resultatet, men eftersom vårt syfte - att bidra med praktiknära kunskap om hur HR-arbetet 

sker i praktiken - avgränsats till just de företag vi valt att jämföra, ser vi ändå att detta genom 

våra tre studieobjekt kunnat uppnås. 

 

3.4 Studiens empiriska material 

 

I följande avsnitt presenteras studiens empiriska material. Samtliga respondenter intervjuades 

i genomsnitt 45 minuter en gång vardera. Respondenterna som hördes var HR-ansvarige, 

tillika tre avdelningschefer i respektive bolag. Gemensamt för alla företag är att de verkar i 

Mellansverige och har, som nämnts, en fristående HR-funktion. 

 

3.4.1 Företag 1 

 

Denna aktör är verksam inom bankbranschen. Företaget har cirka 70 anställda och dess HR-

avdelning består av en person. Således utgör det ett av undersökningens mindre studieobjekt. 

 

 HR-ansvarig 
Tillträdde rollen i november 2015. Är en del av företagsledningen, men inte en del av 

ledningsgruppen. Har inget personalansvar. 

 Avdelningschef 1 
Har personalansvar och är en del av ledningsgruppen. 

 Avdelningschef 2  
Har personalansvar och är en del av ledningsgruppen. 

 Avdelningschef 3  
Har personalansvar och är en del av ledningsgruppen. 

 

3.4.2 Företag 2 

 

Detta företag verkar inom telekombranschen och köptes för knappt två år sedan upp av en 

större koncern. Verksamheten har ca 90 anställda och dess HR-avdelning betår av en person – 

alltså är även detta företag klassat som ett av undersökningens mindre studieobjekt.  

 

 HR-ansvarig 
HR-ansvarig i detta bolag har varit anställd i fyra år. Hen är en del av företagets 

ledningsgrupp och besitter inget personalansvar.  

 Avdelningschef 1  
Har personalansvar och är en del av ledningsgruppen. 

 Avdelningschef 2  
Har personalansvar och är en del av ledningsgruppen. 

 Avdelningschef 3  
Har personalansvar och är en del av ledningsgruppen. 
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3.4.3 Företag 3 

 

Detta företag bedriver sin verksamhet inom textilbranschen. Företaget har totalt drygt 800 

anställda och dess HR-avdelning består av en HR-chef samt två HR-specialister. Detta företag 

representerar således studiens större företag.  

 

 HR-ansvarig: 
Har varit HR-ansvarig i 10 år. Har personalansvar och sitter i ledningsgruppen. 

 Avdelningschef 1   
Har personalansvar och är en del av ledningsgruppen.  

 Avdelningschef 2   
Har personalansvar och är en del av ledningsgruppen.  

 Avdelningschef 3   
Har personalansvar och är en del av ledningsgruppen.  

 

3.5 Analysmetod 

 

Syftet med vår analys är, som nämnts, att att bidra med praktiknära kunskap om hur HR-

arbetet sker i praktiken. Denna analys har bedrivits utifrån ett tolkningsorienterat 

hermeneutiskt perspektiv, vilket innebär att vi utöver att beakta respondenternas uttalanden 

och ordval även har beaktat den kontext, i vilken det sägs, för att tillåta en flerdimensionell 

tolkning av det som uttalats. Inledningsvis skedde ljudupptagningar vid varje intervjutillfälle 

för att skänka ett större fokus åt det som sades och gjordes än vad som kunnat upprättas om 

anteckningar förts parallellt. Därefter transkriberades samtliga intervjuer för att specifika ord 

och meningsbärande stycken som påvisar respondentens kontextbundna bild av HR, 

följaktigen skulle kunna kodas. Varje intervju analyserades separat där vi sökte efter ett antal 

teman. Inledningsvis kodade vi det empiriska materialet utfrån våra forskningsfrågor - detta 

för att säkerställa att frågorna besvarades samt för att ge läsaren en tydlig bild av 

respondenternas syn på HR-arbetet i respektive organisation. Därefter kodades matetrialet 

utifrån vår analysmodell och dess tre kategorier, mjuk HRM, hård HRM och dualistisk HRM – 

detta för att identifiera respondentens förhållningssätt till HR i det givna sammanhanget.  

 

3.6 Intervjumetod & formulering av frågor 

 

Kvale, Brinkmann och Torhell (2014) menar att kvalitativa intervjuer, som är en av de mest 

användbara datainsamlingsmetoderna vid kvalitativ forskning (Hartman 2006), bidrar till att 

kunskap byggs upp genom ett samspel forskare och respondent emellan. Vi har i vår studie 

valt att använda oss av semistrukturerade intervjuer eftersom de, i motsats till strukturerade 

intervjuer med standardiserade frågor, skänker en flerdimensionell, mer nyanserad bild av 

ämnet som studeras (Ahrne & Svensson 2015). Denna intervjumetod tillåter anpassning av 

frågornas utformning och ordning samtidigt som det finns en intervjuguide att förhålla sig till 

(Bryman & Bell 2015), vilket vi anser passande när sociala, föränderliga sammanhang 

undersöks. Den semistrukturerade intervjun inleds vanligtvis med öppna frågor som 

successivt blir mer detaljinriktade för att få respondenten att känna sig mindre utsatt och 

därmed främja en naturlig dialog. Detta gjorde vi genom att i båda våra intervjuguider – både 

den till avdelningscheferna och den till de HR-ansvariga – inleda med prestigelösa frågor, 

avsedda att få respondenterna att känna sig mer avslappnade. Det framhölls även att deras 
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svar presenteras anonymt i vår studie, för att ytterligare frigöra eventuella hämningar, vilket vi 

redogör för i diskussionen om etiska ställningstaganden längre fram i detta kapitel. Under 

intervjuns gång byttes i vissa fall även frågornas ordningsföljd, likväl som frågor tillkom, då 

respondenten genom sitt svar ibland besvarade mer än en fråga. Genom denna flexibilitet har 

respondenten frihet att utveckla sina svar och tillåts, i större mån än vid strukturerade 

intervjuer, styra intervjun (Bryman & Bell 2015). Detta är fördelaktigt då det skänker större 

insikt i vad respondenten ser som relevant (ibid.). Då samtliga intervjuer spelades in 

minimierades dessutom risken för bortfall av viktig information - ett resonemang som stöds 

av Bell och Waters (2015). Därefter transkriberades intervjuerna för att försäkra 

respondenterna om att deras ord inte förvridits, men också för att vi med större lätthet skulle 

kunna orientera oss i datan och jämföra de olika fallen (ibid.). 

 

Enligt Widerberg (2002) är intervjuguiden det hjälpmedel som för forskaren utgör underlaget 

för intervjun. Vi valde som berört semistrukturerade intervjuer, som innebär att intervjun inte 

nödvändigtvis följer den förutsatta mallen till fullo. Detta eftersom det var vår mening att, 

utifrån intervjuguidens ramar, låta respondenten styra dialogen i den riktning som denne 

ansåg intressant. Således blev det enklare för oss att upprätta en bild av de olika 

respondenternas personliga preferenser avseende de ämnen som behandlades. Trots de fria 

ramar intervjun enligt denna metod styrs av, är det av stor vikt att den befintliga 

intervjuguiden är väl genomarbetad för att säkerställa att frågorna ämnar besvara studiens 

syfte, men också för att tillse att frågorna som ställs inte är av ledande karaktär, att de inte 

innefattar några outtalade förutsättningar samt att de inte förfaller värderande (Bell & Waters 

2015). 

 

3.7 Forskningsetik 

 

Vi har tagit hänsyn till Vetenskapstsrådets (2011) fyra etiska forskningsprinciper inom 

humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, vilka är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Informationskravet innebär att forskaren är 

skyldig att informera deltagaren om studiens syfte, vilket vi gjorde redan vid första kontakten. 

Respondenterna har även informerats om att det är helt frivilligt och att de närsom har rätt att 

avbryta sin medverkan, vilket uppfyller samtyckeskravet. De fick även information om att 

varken deras eller företagets namn skulle användas i studien - deras svar är med andra ord 

konfidentiella och därmed är även konfidentialkravet uppfyllt. De uppgifter som samlats in 

under intervjuerna har enbart använts i denna studie, vilket även respondenterna blivit 

informerade om. Således är även nyttjandekravet är uppfyllt. 

 

Konfidentialitet innebär även ett löfte om att respondenten inte ska kunna identifieras (Bell & 

Waters 2015). Då respondenterna varit medvetna om vilka av deras kollegor som medverkat i 

studien uppstår ett visst etiskt dilemma, där en del svarsmål internt skulle kunna härledas till 

dem personligen. Detta har i största mån undvikits genom att namn inte använts likväl som att 

befattningar har neutraliserats. Exempelvis har ekonomichef bytts ut mot avdelningschef. 

Vidare har vi även vid varje intervjutillfälle bett om tillåtelse för att spela in intervjun, vilket 

också har godkänts vid samtliga tillfällen.  
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3.8 Trovärdighet & autenticitet 

 

Validitet och reliabilitet är vanliga bedömningskriterier inom kvantitativ forskning för att 

säkerställa och kritiskt granska en studies kvalitet (Bryman & Bell 2015). Dessa begrepp är 

dock inte direkt överförbara till kvalitativ forskning, då denna rymmer större sociala inslag 

som inte tas hänsyn till via begreppen reliabilitet och validitet (ibid.). Istället ses 

kvalitetskriterierna trovärdighet och autenticitet som mer lämpliga inom kvalitativ forskning 

(ibid.), vilket vi anammar i denna studie. Enligt Granheim och Lundman (2004) innefattar 

trovärdighetskriteriet i sin tur kvalitetskriterierna pålitlighet, tillförlitlighet och överförbarhet, 

vilka vidare förklaras ha tät koppling till varandra. För att stärka trovärdigheten i denna studie 

har vi tagit tre kvalitetsaspekter i beaktning, vilka beskrivs närmare nedan. 

 

Bryman och Bell (2015) menar att pålitligheten ökar genom att göra en tillgänglig och 

fullständig redogörelse för alla studiens faser, något vi arbetat för att efterleva. Bland annat 

har vi redogjort och argumenterat för hur vi gått tillväga gällande studiens urval samt återgivit 

en detaljerad beskrivning kring vår intervjumetod och hur datainsamlingen gått till.  

 

Gällande tillförlitlighet anser Granheim och Lundman (2004) att det är av vikt att det förs en 

dialog under analysarbetet för att denna ska falla väl ut. Då vi har arbetat i par och haft en 

pågående dialog kring tolkningen av empirin och vilka teorier som genererar en väsentlig 

förklaringsgrad har vi beaktat denna aspekt. Vidare argumenterar Granheim och Lundman 

(2004) för att välja den mest lämpliga datainsamlingsmetoden och datamängden för studien. 

Som tidigare beskrivits är vår studie tolkningsorienterad, vilket innebär att subjektiva 

upplevelser och tolkningar från respondenten skänks spelrum. Den kvalitativa intervjun, som 

just innefattar stort tolkningsutrymme och stor flexibilitet (Bryman & Bell 2015), ansåg vi 

således vara en lämplig metod i detta avseende. Vidare har datamängden relaterats till den 

tidsram vi haft att förhålla oss till, men också till det faktum att den på ett värdefullt sätt ska 

kunna tillgodose studiens syfte. Detta lyfter Denscombe (2009) som vitala aspekter att beakta 

då urvalets storlek och den slutliga datamängden fastställs. Detta tillvägagångssätt har således 

tjänat till att stärka studiens tillförlitlighet. 

 

Den tredje kvalitetsaspekten, överförbarhet, avser i vilken utsträckning forskningsresultatet är 

överförbart till andra grupper och således i vilken utsträckning den nyvunna kunskapen tillåts 

spridas (Graneheim & Lundman 2004). Vidare argumenterar de för vikten av att återge en 

tydlig beskrivning av kultur, kontext, urval, deltagare, datainsamling och analysprocess för att 

säkerställa studiens överförbarhet (ibid.). Som ovan nämnt har vi argumenterat för studiens 

urval och återgivit en beskrivning av hur datainsamlingen gått till. För att ytterligare öka 

studiens överförbarhet och därmed stärka dess trovärdighet, har vi även beskrivit samtliga 

studieobjekt.  

 

Autencitetsaspekten består i studiens sociala sammanhang och i vilken utsträckning som 

individers och gruppers åsikter återspeglas i studiens resultat (Bryman & Bell 2015). Vidare 

lyfter Bryman & Bell (2015) via Guba och Lincoln (1985, 1994) ett antal kriterier kopplat till 

autenticitet, bland annat rättvis, ontologisk respektive pedagogisk autenticitet.  

 

Rättvis autenticitet handlar om hur många olika infallsvinklar som lyfts in från det sociala 

sammanhang som studeras (Bryman & Bell 2015). Detta kriterium har uppfyllts genom att 

flertalet personer, inom respektive organisation, intervjuats gällande samma fråga och flera 

infallsvinklar tas därav i beaktning. Ontologisk autenticitet handlar om huruvida forskningen 

är formulerad på ett sätt som hjälper deltagarna att bättre förstå den sociala miljön i vilken de 
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verkar (ibid.), vilket vår studie till viss del faktiskt syftar till då den sociala aspekten är en stor 

del av verksamheters kontext. Detta tar vi hänsyn till genom att återge en så bred beskrivning 

av denna som möjligt, utifrån konfidentialitetskravet som vi har haft att förhålla oss till. 

Slutligen finns pedagogisk autenticitet som avser hur väl forskningen hjälper deltagarna till 

förståelse för de olika perspektiven i det undersökta fenomenet (ibid.), vilket också det 

tillfredsställs genom en bred beskrivning och att vi lyfter in olika synvinklar i samma fråga. 

 

3.9 Metodreflektion 

 

Vår studie är ämnad bidra med praktiknära kunskap om hur HR-arbetet sker i praktiken, vilket 

vi uppfylller genom att besvara forskningsfrågorna som i relation till detta syfte har 

formulerats. Det kvalitativa metodvalet kan motiveras som skäligt till följd av att en central 

del av syftet handlar om att möjliggöra en mer tolkningsorienterad studie som blottar 

deltagarnas verklighetsuppfattning i termer av subjektiva upplevelser och tolkningar. Att 

kvalitativa studier i så stor utsträckning bygger på just individens egna tolkningar kan dock 

betraktas som en svaghet i de fall generaliserbarhet önskas (Bryman & Bell 2015), eftersom 

svaren blir kontextbundna och således svåra att dra allmängiltiga slutsatser kring. Vårt mål är 

dock att skapa en bild av HR i relation till rådande kontext, vilket gör att vi anser den 

kvalitativa intervjumetoden som den mest lämpliga.  

 

En kvalitativ studie öppnar för flertalet tolkningar, vilket även innebär att empirin kan tolkas 

olika av olika människor (Kvale, Brinkmann & Torhell 2014). Det är därför viktigt att ha i 

åtanke att vår studie är just ett resultat av en personlig tolkning och att denna således skulle 

kunna se annorlunda ut om studien bedrivits av någon annan (ibid.). En annan risk inom 

kvalitativ forskning som Bryman & Bell (2015) behandlar är att en viss skevhet (bias) kan 

uppstå i resultatet. Detta eftersom människor är just människor och inte maskiner, vilket 

innebär att forskaren kan påverka respondenten även om detta inte nödvändigtvis sker 

medvetet. Att bedriva denna studie utan fysiska möten i syfte att minimera denna risk, menar 

vi dock skulle frånta studien visst värde då det personliga mötet låter oss ta hänsyn in mer än 

det som sägs, exempelvis kroppsspråk.  

 

De semistrukturerade intervjuerna skapar, som nämnts, utrymme åt respondentens egna 

uppfattningar och främjar en ohämmad dialog. Två av intervjuerna vi genomförde var dock, 

som tidigare nämnt, telefonintervjuer, vilket innebär både för- och nackdelar (Novick 2008). 

Fördelarna ligger främst i att det är kostnads- och tidseffektivt, men också i att vår närvaro 

inte påverkar respondentens svar (Alvesson 2011; Bryman & Bell 2015). De främsta 

nackdelarna vid en telefonintervju är att utsvävningar i samtalet inte inryms på samma vis 

som vid en personlig intervju, vilket gör att denna många gånger blir kortare och inte lika 

nyanserad (Bryman & Bell 2015). Inte heller kroppsspråk kan fångas upp och beaktas vid 

tolkning av empirin (ibid.), vilket vi menar, kan ha negativ inverkan på jämförbarheten 

respondenternas utsagor emellan. Jacobsen (2007) menar att telefonintervjuer är en metod 

som bör avgränsas till fall av begränsade resurserna, vilket vi också gjorde. De 

telefonintervjuer som genomfördes kan således betraktas som en kostnadsfråga och ett 

hänsynstagande till studiens tidsram. 

 

En problematik förelåg avseende kontakt med företag, vilket resulterade i att av de stora 

studieobjekten är ett mindre företag än vad som inledningsvis var tanken. Dock anser vi detta 

bolag väl kunna representera ett stort företag, till följd av dess stora geografisk spridning av 

anställda. Detta då likheter hos större företag, där HR-ansvarig inte har samma möjlighet att 
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upprätta personliga möten med de anställda, kunde skönjas. Även sett till EU’s definition av 

stora företag (minst 250 anställda), anser vi bolaget kunna rättfärdigas storleksmässigt. Vidare 

kunde inte det största företaget hanteras i denna studie då dess struktur, som nämnt, skiljde sig 

alltför mycket från övriga bolag, vilket försvårade möjligheten till att göra en relevant 

jämförelse.  

 

Till följd den tidsram vi haft att förhålla oss till, har en begränsning avseende antalet möjliga 

studieobjekt förelegat undersökningen, vilket kan ha påverkat studiens jämförbarhet avseende 

stora och små företag. Den knappa tidsramen har även påverkat möjligheten att genomföra en 

longitudinell studie – något som skulle kunna vara intressant inom ett så föränderligt fält, för 

att således vinna djupgående förståelse för HR på sikt, snarare än en ögonblicksbunden bild 

av fältet. Ett så pass litet urval som, till följd av det studiens tidsförhållande använts, kan 

också sägas ha försvårat bevarandet av respondenternas anonymitet, vilket vi menar är en 

medvetenhet som förelegat hos dem och som således kan ha påverkat hur intervjufrågorna 

besvarats. Det begränsade urvalet påverkar även möjligheten att göra generaliseringar utifrån 

framställt resultat. Dock är ett allmänt sanningssägande kring vad HR gör, något vi vill frångå 

i denna studie för att istället betrakta funktionen utifrån den enskilde organisationens syn, 

behov och förväntningar på HR. 
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4 Empiri och analys 
 

I följande kapitel kommer vi presentera vårt empiriska material. Detta görs utifrån våra 

frågeställningar, samt företagsvis. Först redovisas HR-ansvariges syn på HR-funktionen, 

därefter de tre avdelningschefernas. Syftet med vår uppsats, är som tidigare beskrivits, att 

bidra med praktiknära kunskap om hur HR-arbetet ser ut i praktiken och våra forskningsfrågor 

följande: 

 

1. Hur ser HR-ansvariga på HR-funktionen? 

- Vad ska HR göra? 

- Vad gör HR? 

- Vad vill HR göra?  

2. Hur ser avdelningscheferna på HR-funktionen i respektive organisation? 

- Vad gör HR enligt avdelningscheferna? 

- Vad vill avdelningscheferna att HR ska göra? 

 

Efter varje företag kommer en sammanfattning göras, där vi även genomför en empirianalys 

utifrån vår teoretiska analysmodell som alltså består i mjuk, hård och dualistisk HRM.  
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4.1 Företag 1  

 

Detta företag är ett av undersökingens mindre studieobjekt, verksamt inom bankbranschen 

och har cirka 70 anställda. Dess HR-avdelning består av en person.  

4.1.1 HR-ansvariges syn på HR-funktionen 

4.1.1.1 Vad ska HR göra? 

 

Men tanken är ju att jag ska vara cheferna [...] behjälplig och stötta dem i det 

de behöver hjälp med helt enkelt och sen i och med att det är ett litet bolag blir 

det högt och lågt. 

 (HR-ansvarig, Företag 1) 

 

HR beskrivs främst utgöra ett stöd för organisationens chefer i allt som berör medarbetarna. 

Samtidigt betonas att HR inte ska ta över personalansvaret. Att bistå med expertis beskrivs 

som HR’s roll, medan beslutsansvaret alltid ska vila på aktuell avdelningschef. HR-ansvarige 

är, som beskrivet i kapitel 3, ny i organisationen. Fall där HR stött på motstånd gällande 

rehabiliteringsansvar beskrivs, där hen förväntades anta en större roll, likt hens föregångare. 

HR-ansvariges ståndpunkt att HR inte ska fatta beslut utan enbart bistå med kunskap, vidhålls 

av respondenten, som inte är säker på huruvida den ansvarsförändring som skett i HR-

funktionen kommunicerats till resten av organisationen. Vidare beskrivs rollen innefatta ett 

brett spektra av arbetsuppgifter, där HR förväntas göra allt HR-arbete “från ax till limpa”. 

Arbetsrätt och arbetsmiljö lyfts som centrala områden i rollen, där HR ansvarar för att lagar 

och riktlinjer följs samt att informationsspridning kring eventuella ändringar sker. Vidare 

beskrivs rekryteringsprocessen som ett centralt ansvar för HR. Organisationsstrukturen 

skildras som platt med korta beslutsvägar, som HR-ansvarige beskriver genererar att 

företagets beslut emellanåt riskerar att bli förhastade. Respondenten ser det som HR’s roll att 

delge organisationens chefer alternativa lösningar för att etablera utrymme för väl grundade 

beslut rörande personal.   

 

Man kan säga att jag är HR-administratör, HR-strateg, HR-generalist och 

förväntas liksom vara med i företagsledningen och vara med och ta beslut där. Så 

det är en väldigt rolig och bred roll, men också spretig. [...] För att HR ska fungera 

i organisationer så måste man ju jobba i alla nivåer och det är ju jag som är HR-

avdelningen - det är ju bara en person.  

             (HR-ansvarig, Företag 1) 

 

HR-ansvarige beskriver att kontakten med medarbetarna ute i organisationen, det vill säga 

utöver intervjuade avdelningschefer, är begränsad och mest på en ”artighetsnivå”. HR-

ansvarige är ny i sin roll och beskriver att det ännu inte är helt klart i vilken omfattning hen 

ska ha kontakt med medarbetarna ute i organisationen. Dock framgår att respondentens 

övetygelse är att en medarbetare främst ska föra en dialog med sin närmsta chef och att HR 

som expert kan bistå med svar på frågor, exempelvis gällande arbetsrätt. Vidare beskriver 

respondenten att HR ska utgöra ett stöd för cheferna snarare än medarbetarna. Här betonar 

hen att organisationen möjligen inte delar denna syn, vilket hen själv tror kan bero på att förra 

HR-ansvarige verkar haft en närmare kontakt till medarbetarna. HR-ansvarige beskriver sin 

funktion som en arbetsgivarpart vars roll inte inkluderar att vara en samtalspart till 

medarbetare som mår dåligt. Samtidigt betonas att dörren är öppen och att det mest centrala 

kring medarbetarnas mående är att erbjuda rätt hjälp, där HR beskrivs inneha ansvar. Gällande 



 

 - 24 - 

medarbetarna beskrivs HR-rollen även innefatta medverkan i tillrättavisande samtal i form av 

en medlande part, för att säkerställa att medarbetarens talan respekteras. Att medverka i 

samtal ska dock ske på inrådan av cheferna i organisationen enligt respondenten. Vidare 

beskriver hen en stor frihet att utveckla sin roll och därmed HR’s agenda. Samtidigt benämns 

rollen som vagt inramad, där hen önskar klargöra HR’s funktion för att skapa tydlighet kring 

dess agenda, både för organisationen och för hen själv. 

 

4.1.1.2 Vad gör HR? 

 

HR-funktionens arbete beskrivs av HR-ansvarige utgöras av ett flertal block såsom 

arbetsmiljö, arbetsrätt, kompetensförsörjning och rekrytering. I alla dessa områden beskrivs 

HR fungera som en sammanhållande funktion samt ett stöd till organisationens chefer. Den 

stödjande rollen sägs bestå i att besvara personalrelaterade frågor. Vidare beskrivs behovet av 

stöd som varierat hos organisationens chefer (avser ej avdelningschefer) samt beroende av 

dels omfattningen av personalärenden i den aktuella gruppen, dels av den aktuella chefens 

ledarskapsförmåga. HR’s roll i företagsledningen sägs bestå i att leverera statistik rörande 

personal samt att informera om aktualiteter inom HR-fältet.  

 

HR-arbetet beskrivs präglas av stor bredd. I dagsläget förklaras tonvikten av arbetet vara av 

daglig, operativ karaktär där fokus ligger på att släcka bränder och att det långsiktiga, 

strategiska arbetet därav ges mindre utrymme. HR-ansvarige beskriver hektiska arbetsdagar – 

trots att hen inte har många bokade möten, känner sig hen alltid upptagen. Det förklaras att 

det nästan alltid står någon på tur i dörren som efterfrågar hjälp och att många ärenden är av 

brådskande karaktär. HR beskrivs med andra ord som väldigt tillfrågad av organisationen. 

Trots att en stor del av HR-arbetet tycks utgöras av dagliga och operativa personalärenden, 

beskrivs även att ett framtidsorienterat arbete gällande kompetensförsörjning och 

bemanningsplanering sker – exempelvis kartläggning av pensionsavgångar. 

Medarbetarundersökningar är ytterligare ett centralt område, där fokus ligger på att skapa 

uppföljning av de resultat undersökningarna genererar, bland annat gällande förbättrad 

psykosocial tillika fysisk arbetsmiljö. Respondenten arbetar även med nyckeltal kopplat till 

personal, likt medarbetarnöjdhet, där syftet bakom mätningarna samt uppföljning kring dessa 

beskrivs som avgörande för att de överhuvudtaget ska ha relevans.  

 

4.1.1.3 Vad vill HR göra? 

 

HR-ansvarige är relativt ny i sin roll. Hen beskriver att störst fokus hittills legat på att lära 

känna organisationen och personalen, samt att etablera vad HR-rollen ska innefatta. Rollen 

som nämnt till stor del formats av HR-ansvarige själv, men hen förklarar att det även skett i 

samrådan med företagets VD. Vidare beskriver HR-ansvarige att hen och VD har lika syn på 

HR-funktionen och vad denna ska innehålla. Framöver ser respondenten flera möjligheter till 

utveckling och förbättring. Samtidigt betonas att HR-ansvarige forfarande vill arbeta med det 

hen gör idag, men önskar minska det administrativa arbetsuppgifterna till fördel för mer 

långsiktiga och strategiska. Här uttrycks även en önskan om att arbeta mindre med akut 

problemlösning som går ut att släcka bränder. Vidare vill HR-ansvarige arbeta mer för att 

starkare etablera HR i bolagets agenda och menar att ju mer plats HR får ta i företaget, desto 

bättre. Hens argument för att HR ska ges det önskade utrymmet är att medarbetarna är så pass 

viktiga och därav ska få ta stor plats i företagets agenda. Respondenten tror och hoppas att 

bolaget ger efterfrågat utrymme, samt delar uppfattningen av medarbetarnas avgörande roll 
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för företagets framgång. Det HR helst vill arbeta mer med gäller utbildning och utveckling av 

organisationens chefer gällande hur de ska leda sina medarbetare på bästa sätt.  

 

Frigöra tid till att utbilda cheferna mer så att dem får mer kunskap som rör 

medarbetarna, det skulle jag vilja. Ge dem mer verktyg för att kunna liksom 

klara sig bättre i sin chefsroll. 

 (HR-ansvarig, Företag 1) 

 

4.1.2 Avdelningschefernas syn på HR-funktionen 

4.1.2.1 Vad gör HR enligt avdelningscheferna? 

 

HR beskrivs av samtliga avdelningschefer utgöra ett stöd i organisationen. Detta stöd sägs 

bestå i att stötta företagets chefer i termer av att leda sina medarbetare på bästa sätt. 

Avdelningschef 2 menar att HR’s största intressent är bolaget i sig, därefter cheferna och 

sedan medarbetarna. HR beskrivs av avdelningschef 1 även efterse företagets värdegrund, 

värna om medarbetarskap samt lyfta in ett mänskligt perspektiv. Detta beskrivs komma till 

uttryck i organisationens beslutsfattande, där HR ser till att företagets bedömningar och beslut 

inte blir för hårda i sin karaktär, utan tar hänsyn till medarbetare och de övriga mjuka värden 

som innefattas företagets värdegund.   

 

Det är lätt att man kan bli för hård i sina bedömningar ibland om man inte har 

ett HR-perspektiv [...] Och att få ett medarbetarperspektiv på frågeställningar 

så att det inte blir för hårt. Så att vi lever efter vår värdegrund.  

 

(Avdelningschef 1, Företag 1) 

 

Alla respondenter ser rekrytering som en central del av HR-arbetet, där HR agerar 

sammanhållande funktion som säkrar rekryteringsprocessens kvalitet. Avdelningschef 1 

betonar även vikten av att rekrytera individer med rätt värdegrund, där HR beskrivs utgöra en 

viktig spelare. I de rekryteringsprocesser HR-ansvarige medverkat beskrivs av avdelningschef 

3 ett mycket professionellt tillvägagångssätt samt lyckade rekryeringar. Vidare anser samtliga 

avdelningschefer att HR-funktionen är ett värdefullt bollplank i alla frågor rörande personal. 

Avdelningschef 2 menar att ett situationsanpassat ledarskap med förståelse för individen är 

viktigt och att HR är en värdefull samarbetspartner i dessa frågor. Denna avdelningschef 

vittnar om ett bollplank saknats tidigare – både i personalrelaterade och affärsspecifika frågor. 

I och med den omorganisation som gjorts i en förnyad HR-funktion samt tillsatta gruppchefer 

i den aktuella avdelningen, beskrivs en förbättring. Denna omorganisering har enligt samtliga 

avdelningschefer genererat en del oro och missnöje i företaget. Här beskrivs HR tagit en aktiv 

roll och haft samtal med dessa medarbetare, då de inte fått önskad respons av sina närmaste 

chefer.   

 

Folk som liksom bara ser till sitt eget [...]när man måste förlytta sig framåt. 

Och de har gått till mig och inte fått något gehör, gått till VD och får inget 

gehör, och då går de slutligen in till HR och ventilerar då. Så där har hen tagit 

ett större lass nu, i den här omorganisationen. 

(Avdelningschef 3, Företag 1) 
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HR benämns även som en expert samt ett värdefullt stöd gällande arbetsrätt och arbetsmiljö, 

där HR, på eget initativ, delger organisationens chefer om aktuella lagändringar samt ser till 

att dessa följs. Denna syn delas av samtliga avdelningschefer. Vidare beskriver samtliga 

organisationsstrukturen som platt, att kontakt överlag sker informellt och HR som en 

lättillgänglig och öppen funktion. Samtliga avdelningschefer nämner att deras insikt och 

kännedom gällande vad HR-funktionen gör är begränsad - likt avdelningschef 2  uttrycker det: 

“sen finns det säkert en miljon andra grejor hen gör också som jag inte vet”. Samarbetet med 

HR varierar i utsträckning avdelningscheferna emellan. Den avdelningschef som beskriver 

minst samarbete är avdelningschef 3, som menar att hens avdelning fungerar väldigt bra 

avseende personal och att hen därav inte behövt särskilt mycket support av HR. Den dagen då 

ett personalproblem uppstår är dock förhoppningen att hen bara kan gå bort till HR och få 

direkt hjälp. Vidare tror avdelningschef 3 att HR främst utgör ett stöd för organisationens VD 

samt de chefer som har större personalgrupper.  

 

4.1.2.2 Vad vill avdelningscheferna att HR ska göra? 

 

Samtliga avdelningschefer är överens om att det är svårt att utvärdera HR-funktionen i ett 

sådant tidigt stadie (endast ett halvår sedan HR-ansvariges tillträde), men även om att de alla 

har positiva förhoppningar om hur HR-funktionen kan komma att utvecklas i framtiden. 

Avdelningschef 2 och 3 samstämmer gällande att HR fortsatt ska utgöra en stödfunktion, men 

de önskar även att HR i framtiden jobbar mer strategiskt än idag i form av ett mer långsiktigt 

perspektiv, bland annat gällande bemanningsplanering. Avdelningschef 2 betonar detta genom 

en önskan att HR ska arbeta mer proaktivt och positivt med personal framöver, där HR-arbetet 

inte enbart präglas av problemlösning utan även av ett utvecklingsorienterat arbete.  

 

Jobba med personal på ett mer positivt sätt, då kan vi utveckla, hitta på en 

utbildning, aktivitet. Så att man får aldrig glömma personalsidan även om det 

inte finns några konflikter.  

(Avdelningschef 2, Företag 1)  
 

Vidare efterfrågas att avdelningscheferna får fortsatt uppdatering gällande nyheter inom HR-

fältet, allt ifrån ny forskning kring skapandet av väl fungerande arbetsteam till 

personalaktuella lagändringar, då detta är något som uppskattas idag. Ett djupare 

marknadsperspektiv hos HR är något som efterfrågas av avdelningschef 1, där det finns ett 

större fokus på affären och de marknadsåtgärder som kan göras inom HR-fältet. Gällande 

marknadsperspektiv beskriver avdelningschef 2 en önskan att HR framöver ska kunna arbeta 

mer med att skapa en attraktiv arbetsplats.  
 

HR skulle, enligt avdelningschef 3, kunna anta ett större grepp gällande chefsstöd där HR 

ombesörjer att organisationens chefer för en bra dialog med sina anställda, vilket i dagsläget 

är VD’s ansvar. Hen betonar att chefsrollen kan vara ensam och att ett chefsstöd från HR 

skulle kunna vara ett bra komplement. Vidare önskar avdelningschef 2 att HR framöver tar en 

större roll gällande personlig utveckling ner till medarbetarnivå. Slutligen betonas att 

organisationen måste vara uppmärksam så att HR-funktionen kvarstår som en integrerad part. 

 

I vårt företag får nog vara lite på vår vakt så att vi använder hen (HR-

ansvarig) rätt och även bjuder in så att säga. Så hen inte bara sitter på sin 

kammare och inte blir efterfrågad. 

 (Avdelningschef 3, Företag 1).  
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4.1.3 Empirianalys 

 

I HR-ansvariges beskrivning av vad HR ska göra respektive gör, råder en viss 

samstämmighet. Detta kan förklaras av att HR-ansvarig haft stor frihet att själv utforma sin 

roll. HR-funktion ska enligt HR-ansvarig utgöra ett chefsstöd i personalärenden samt ansvara 

för allt HR-arbete, vilket också överensstämmer med beskrivningen av vad HR gör. 

Respondenten betonar att HR inte ska överta beslutsansvar i personalärenden som chefer 

upplever påfrestande, en ståndpunkt som verkar vidhållas även i praktiken där hen beskriver 

sin roll som expert och inte beslutsfattare. I beskrivningen av både HR’s förpliktelser samt 

utförande, betonas att HR är en arbetsgivarpart främst till för organisationens chefer och 

sekundärt för medarbetare. Här kan ett organisationsperspektiv urskiljas dels då HR’s syfte 

tycks vara att, via cheferna, tillgodose organisationens behov, dels då HR’s utgår från 

företagets perspektiv i personalärenden (Tengblad 2000; Thilander 2013). Det senare framgår 

i följande citat: “Vad vi kan begära av medarbetarna, vilka rättigheter vi har, men också vilka 

skyldigheter” (HR-ansvarig, företag 1). Således framgår element ur hård HRM i HR-

funktionen, där organisationens anspråk står i fokus (Tengblad 2000; Thilander 2013). 

Samtidigt betonar HR-ansvarige att indirekt föra medarbetarnas talan - hen ser det som sitt 

ansvar att medarbetarnas röst respekteras samt att organisationen efterlever en god fysisk och 

psykosocial miljö. Dessa aspekter går i linje med mjuk HRM (Tengblad 2000). HR-

funktionen i denna organisation kan sägas anta ett dualistiskt HRM-perspektiv. Detta då 

element från både hård och mjuk HRM återfinns samt betonas som viktiga, trots de 

motstridigheter som råder mellan fälten (Boglind et al. 2013; Evans 1999; Truss et al. 1997).  

 

Trots att viss samstämmighet kan sägas råda mellan vad HR ska göra och gör, finns även 

vissa aspekter där det skiljer sig. HR ska som nämnt, enligt egen utsago, bistå med expertis till 

organisationens chefer och inte ta över beslutsansvar, exempelvis rörande rehabilitering. Detta 

verkar stå i konflikt med organisationens bild, då HR-ansvarige beskriver fall där hen mött 

motstånd för att chefer, vilka inte är intervjuade avdelningschefer utan chefer på gruppnivå, 

velat ha ett större ägandeskap och ansvarstagande av HR. HR-ansvarige beskriver att 

medarbetarnas argument är att hens föregångare gjort detta, men respodenten menar att 

dagens HR-funktion har omorganiserats. Föregångaren beskrivs ha haft mer kontakt och 

närhet till medarbetarna ute i organisationen, i linje med ett individiorienterat perspektiv och 

ett mjukare HRM (Tengblad 2000; Thilander 2013). I och med omorganisationen och den nya 

HR-ansvarige verkar ett hårdare perspektiv råda, då HR-ansvarig ser HR som en 

arbetsgivarpart vars perspektiv ska vara ur organisationens synvinkel, i linje med 

organisationsperspektivet och hård HRM (ibid.). Organisationen verkar inte vara medveten 

om denna förändring, vilket är föga förvånande då HR-ansvarige indikerar att detta möjligen 

inte kommunicerats. Det råder alltså en konflikt gällande vad HR-ansvarig respektive 

organisationen tycker att HR ska göra. Vidare vittnar HR-ansvarig själv om att HR-rollen är 

vagt inramad. HR-ansvarig önskar en mer klar rollbeskrivning för att skapa tydlighet, både för 

egen del samt för organisationen i stort. Den oklarhet som HR-funktionens rollbeskrivning 

verkar präglas av kan även ses som en anledning till att organisationens respektive HR-

ansvariges bild inte samstämmer.   

 

Trots rådande otydlighet i HR-funktionens roll gentemot organisationen verkar 

avdelningscheferna ha en relativt enhetlig bild av HR, både mellan varandra och HR’s egna 

beskrivning. Samtliga respondenter anser att HR’s främsta uppgift är att utgöra ett chefsstöd i 

termer av personalärenden. Vidare beskriver HR sig själv som en arbetsgivarpart, något 

avdelningschef 2 bekräftar då hen lyfter bolaget som HR’s främsta intressent. Här framgår en 

relativt hård HR-funktion präglat av ett organiationsperspektiv, där företagets strategier och 
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intressen ses som det primära och således även överordnat både chefers och medarbetares 

önskemål, vilket går helt i linje med hård HRM (Boglind, Hällsten & Thilander 2013; 

Tengblad 2000).  

 

Avdelningschef 1 anser att HR bidrar med ett mänskligt perspektiv som säkerställer att 

företaget inte gör för hårda bedömningar. Här belyses en mänsklig dimension i linje med 

mjuk HRM tillika ett avståndstagande från hård HRM, då bedömningar enbart baserade på 

hårda underlag avfärdas (Tengblad 2000). Här framgår alltså en mjuk syn på HR’s funktion. 

Vidare anser avdelningschef 1 att HR säkerställer att organisationen lever efter sin 

värdegrund, vilket HR-ansvarige inte själv uttrycker explicit. Värdegrund anses inom den 

mjuka skolan som en central aspekt och ett viktigt verktyg för att etablera motivation och 

engagemang hos medarbetarna, som i förlängningen anses avgörande för organisationens 

framgång (Armstrong 2006; Boglind et al. 2011). Avdelningschefen beskriver således en 

mjukare HR-funktion än vad HR-ansvarige själv gör. Denna bild stämmer även överens med 

avdelningschef 3’s beskrivning av HR som samtalspart för medarbetarna, vilket är en mjuk 

aspekt (Tengblad 2000) - en roll som HR själv tar avstånd ifrån. Avdelningscheferna har 

således en mjukare syn på HR’s funktion jämfört med den HR-ansvarige. 

 

Ovan framgår att avdelningscheferna förväntar sig både renodlad hård samt renodlad mjuk 

HRM från en och samma HR-funktion. Hård och mjuk HRM består i grundläggande 

motsättningar (Boselie, Brewster & Paauwe 2009) och att rymma dessa två synsätt i en och 

samma funktion - i detta fall till och med i en och samma person – är enligt Truss et al. (1997) 

något som bäddar för spänningar. Dualistisk HRM, som just präglas av att element från både 

mjuk och hård HRM samexisterar, är med andra ord inte alltid lätt att upprätta. Detta till trots, 

är det just ett dualistisk HRM som avdelningscheferna förväntar sig av HR-funktionen – med 

företaget som främsta intressent (hård HRM) samt fokus på både värdegrund och det 

mänskliga perspektivet (mjuk HRM). Det är en spretig roll HR ska anta, präglad av motsatta 

krafter. Det kan tänkas bli extra svårt att tillgodose både synsätten då HR i detta företag utgörs 

av endast en person (ibid.). Samtidigt ska understrykas att även HR-ansvarige har en 

dualistisk syn på HR’s funktion. Hen vill både utgöra arbetsgivarpart (hård HRM) samt till 

viss del medarbetarpart (mjuk HRM). Däremot verkar avdelningscheferna, som nämnts, 

beskriva HR som en mjukare funktion än vad HR-ansvarig själv gör. Återigen kan en 

tvetydighet i HR-rollen och förväntningarna som vilar på den, identifieras. HR-ansvarige själv 

vittnar om en osäkerhet gällande hur mycket kontakt hen ska ha med medarbetarna. Vidare 

föklaras att hens föregångare verkar haft mer kontakt med medarbetarna än respondenten vill 

ha – vilket inte verkar vara kommunicerat. Möjligen kan det vara förvirrande för 

organisationens medarbetare att förstå HR’s funktion – finns den till för medarbetarna eller 

arbetsgivaren? Den förvirring som verkar råda i HR-funktionens dualistiska  roll kan även 

kopplas till det faktum att dualiteten måste erkännas för att hård och mjuk HRM ska kunna 

samexistera (Evans 1999). Om inte blir HR-medarbetaren återigen klämd mellan dessa 

perspektiv. Erkänns dualiteten skulle HR-funktionen, enligt det dualistiska perspektivet, 

istället få förutsättningar att se och utnyttja båda synsätten (ibid.). 

 

HR-ansvarige upplever att hens arbete till stor del består i dagliga, operativa frågor av akut 

karaktär där hen får fokusera på att släcka bränder. Detta beskrivs som icke önskvärt och hen 

hoppas att denna typ av arbete kommer minska framöver till fördel för mer strategiskt och 

långsiktigt arbete. På sätt och vis stämmer detta överens med avdelningschef 2 och 3’s 

efterfrågan, som också den består av en önskan om ett mer strategiskt HR-arbete framöver. 

Samtidigt beskriver samtliga avdelningschefer kontakten till HR som behovsstyrd – de söker 

upp HR när de har ett aktuellt ärende beroende av HR’s support. Vidare beskrivs företagets 
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beslutsvägar som korta och direkta, vilket kan ses som en indikator på att organisationens 

ärenden och beslut ofta är av mer direkt karaktär. Som nämnt har HR fått agera samtalspart i 

den omorganisering som skett där missnöjd personal fått gå till HR när de inte fått önskad 

respons av sina närmsta chefer - något som avdelningschef 3 tycker är bra. Här kan utläsas att 

akuta ärenden hamnar hos HR, vilket avdelningschefen verkar se som önskvärt, men som HR-

ansvarige inte anser tillhöra hens roll. Här skulle det kunna skapas en konflikt vari HR och 

avdelningscheferna är oeniga avseende vad som ska tillfalla HR.   

 

Angående avdelningschefernas önskan om framtidens HR finns också en viss samstämmighet 

med det HR-ansvarig säger sig vilja arbeta mer med framöver. Det råder en samstämmighet 

mellan HR-ansvarige och avdelningschef 3 som båda vill att HR ska arbeta mer med 

chefsstöd och chefsutveckling. Just utvecklingsorienterat arbete efterfrågas av samtliga 

avdelningschefer, där även personlig utveckling på medarbetarnivå ska etableras starkare. Här 

framgår en önskan om mjuk HRM, då individers självförverkligande iakttas (Tengblad 2000). 

Att utveckla sina medarbetare indikerar att företaget värderar samt satsar på sin personal, 

vilket även det går i linje med mjuk HRM (ibid.). Vad avdelningscheferna vill att HR ska göra 

präglas dock inte enbart av mjuka element. Bland annat efterfrågar avdelningschef 1 ett 

starkare marknadsperspektiv hos HR, med fokus på affären samt de bidrag HR-aktiviteter kan 

generera företagets varumärke. Detta går i linje med organisationsperspektivet och därmed 

hård HRM (Tengblad 2000; Thilander 2013). Sammantaget består efterfrågan alltså av 

dualistisk HRM, där element från både mjuk och hård HRM återfinns (Evans 1999). Dock 

efterfrågas övervägande mjuka element. 
 

Slutligen menar HR-ansvarige att medarbetarna är avgörande för företagets framgång och att 

hen därav vill arbeta för att stärka HR’s plats i företagets agenda fortsättningsvis. Här framgår 

ett medarbetarpespektiv i linje med mjuk HRM, då personalen erkänns vara en vital tillgång 

(Storey 1989). Denna mjuka inställning och framtidsplan verkar delas av organisationens 

avdelningschefer som, likt tidigare nämnts, vill satsa mer på personalens utveckling. 

Sammanfattningsvis kan sägas att det HR-ansvarige önskar arbeta mer med framöver 

överensstämmer med avdelningschefernas efterfrågan, vilket indikerar en samstämmighet 

gällande avdelningschefernas och HR-ansvariges syn på funktionens framtid. Samtidigt 

vittnar HR-ansvarige, som nämnts, om en otydlighet i rollen och möjligen behövs en klarare 

rollbeskrivning för att ytterligare tydliggöra samt skänka förståelse för HR-funktionens roll i 

organisationen samt eventuellt även ett erkännande av dualistisk HRM för att skapa 

förutsättningar för HR-funktionen att hantera de motsättningar som mjuk och hård HRM 

består av (Evans 1999).  

 

4.2 Företag 2 

 

Denna aktör utgör ett av studiens mindre studieobjekt och är verksamt inom 

telekombranschen. Företaget köptes upp av en större koncern för knappt två år. Verksamheten 

har cirka 90 anställda och dess HR-avdelning betår av en person. 
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4.2.1 HR-ansvariges syn på HR-funktionen 

4.2.1.1 Vad ska HR göra? 

Den stora utmaningen beskrivs vara att driva organisationen framåt och för att göra detta 

menar respondenten att det är HR-funktionens ansvar att se över verksamhetens 

kompetensbehov tillika dess behov av strukturkapital. För att skapa en medvetenhet kring 

detta behov, men också för att främja personalens utveckling, betonas vikten av att våga 

släppa bordskanten och faktiskt lära känna sin verksamhet för att således utgöra ett 

närvarande stöd för linjecheferna. Genom dialog ska dessa behjälpas lyfta blicken för att 

således se helheten ur ett mer långsiktigt perspektiv. Dock understryks att HR inte ska frånta 

cheferna ansvaret genom att dyka alltför djupt i de operativa frågorna, utan att utrymme för att 

verka övergripande likaså bör finnas. Detta för att HR, i respondentens mening, ska besitta en 

organisatorisk helhetsbild som bland annat främjar verksamhetsgenomgripande kultur, 

riktinjer och policies. Dock menar hen att kulturuppbyggnad är en VD-fråga, men att HR kan 

vara verksamma i att driva denna fråga. Verksamhetsfunktionen beskrivs alltså vara uppdelad 

i strategiska och operativa uppgifter, varav det strategiska arbetet handlar om att driva 

verksamheten framåt medan den operativa delen berör HR som chefsstöd. I denna uppdelning 

menar HR-ansvarige att operativa frågor ska skänkas 80 % av utrymmet medan resterande tid 

ska ägnas åt strategiska frågor.   

 

Min bild är att HR måste, alltså jag gillar ju inte det där med affärsmässigt HR, när 

man pratar om att man ska gå en kurs i affärsmässig HR – Vad fan är det? Vad är 

det egentligen? Alltså ut, UT! Våga släpp bordskanten och gå ut på andra sidan, bli 

en linjechef och testa på, sen kan du gå tillbaka till din HR-chef med en annan insyn 

vad HR ska hålla på med.  

(HR-ansvarig, företag 2) 

 

4.2.1.2 Vad gör HR? 

Mycket av det arbete som bedrivs inom HR-funktionen är enligt HR-ansvarige själv, av 

operativ karaktär. Det handlar till stor del om att hen granskar alla verksamhetens olika delar 

genom att besöka dem, för att således skapa en praktisk uppfatting om dessa och de problem 

som upplevs inom dem. Att vara synlig i verksamheten beskrivs vara ett verktyg för att 

upptäcka utvecklingsmöjligheter i personalen då en kontinuerlig potentialbedömning genom 

frekvent gransking av dem, tillåts. Utvecklingsmöjligheter och liknande, som uppdagas i 

samband med detta försätts sedan i en strategisk kontext för att en handlingsplan ska kunna 

utvecklas - både till förmån för organisationen och den enskilda indivien. För att kunna göra 

detta lyfter respondenten vidare vikten av att verka nära affären - genom en ständigt pågående 

dialog med linjechefer och ledning undviker hen att HR-arbetet blir resultatet av en 

skrivbordsprodukt, samtidigt som hen genom denna dialog säkerställer att den kultur och 

värdegrund som företaget vilar på, förmedlas.  

För mig handlar det väldigt mycket om att vara i det dagliga, vara nära 

affären, driva det här bolaget ihop de cheferna som finns – att inte sätta mig 

på sidan och skicka PM om jag säger så.  

HR-ansvarig, Företag 2 
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HR-ansvarige säger sig vidare stötta cheferna i till exempel bemanningsfrågor, och menar att 

detta stöd blir mer tillgängligt om hen aktivt visar sig för dem. Dessutom beskrivs att 

relationer och förtroende främjas av detta samtidigt som HR-ansvarige tillåts upprätta en 

organisatorisk helhetsbild - en helhetsbild som sedan överförs till cheferna. Respondenten 

menar att denna typ av tillgänglighet skapar positiva energicirklar genom att ledarskapet 

utvecklas i en mer självständig riktning. Tanken är således inte att frånta cheferna deras 

operativa ansvar, utan snarare att att stärka dem på ett sätt som främjar autonomi. HR-

ansvarige anser sin roll till stor del handla om att återgälda - att skänka cheferna delar av sin 

egen kunskap och erfarenhet. Den breda branscherfarenhet HR-ansvarige besitter, menar hen, 

bidrar till stor förståelse för affären och belyser vidare detta vara viktigt för att på ett naturligt 

sätt kunna väva in HR-perspektiv i den affärsmässiga dialogen. 

Jag kan delta i alla diskussioner. Alltså när vi gör en lönsamhetsanalys kring 

affärer eller förändring av strategi utifrån ett affärsmässigt tänkande har jag 

inga problem med att vara med i den diskussionen. Och det gör på något sätt 

att jag kan på ett enklare sätt inte blir så dogmatiskt och säga att “vi måste få 

med HR här och här”, utan jag kan väva in det i sitt sammanhang på ett annat 

sätt. [...] Det blir inget mostånd mellan HR och den övriga organisationen 

utan det blir en naturlig del av en dialog någonstans. 

(HR-ansvarig, Företag 2) 

4.2.1.3 Vad vill HR göra? 

 

HR-rollen i detta bolag beskrivs ha en tillfredsställande utformning, vilket HR-ansvarige 

menar, beror på att hen själv formgivit den och således kunnat anpassa den utifrån egna 

preferenser. Däremot riktas en generell kritik mot HR-professionen, som handlar om att HR-

ansvariga många gånger saknar den praktiska erfarenhet som krävs för en verklig förståelse 

för yrket.  

 

Det är alldeles för få HR-människor som vill släppa bordskanten och vara i 

linjen ett tag och faktiskt testa på. Det är jättelätt att skicka PM och tala om 

att det här ska vi göra, typ utvecklingssamtal och det ska utmynna i någon 

kompetensplan och så kommer verkligheten och slår cheferna i nacken hela 

tiden.        

(HR-ansvarig, Företag 2) 

 

Vidare finns en önskan om att medarbetarsamtalen får större genomslagskraft i hela bolaget, 

vilket sedan de blev uppköpta, ännu inte är fallet. HR-ansvarige beskriver dock att arbete 

kring detta bedrivs, men att det är en process som måste tillåtas ta tid.  

 

4.2.2 Avdelningschefernas syn på HR-funktionen 

4.2.2.1 Vad gör HR enligt avdelningscheferna? 

HR betraktas av samtliga avdelningschefer som ett operativt stöd, framförallt avseende 

rekryteringsfrågor eftersom bolaget befinner sig i en expansionsfas. När kompetensluckor 

uppdagas, menar avdelningschef 3, att ett brett resonemang kring vad för person som ska fylla 

denna lucka, kan föras med HR  
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Det är inte bara så att jag skriver en kravprofil, eller det kan jag absolut göra, 

men här får man liksom en person man kan prata med gällande de här bitarna 

på ett bra sätt. 

(Avdelningschef 3, Företag 2) 

Avdelningschef 1 menar vidare att personalhanteringen i ett tillväxtbolag är komplex och att 

det därför är av stort värde att ha en HR-enhet lika tillgänglig som den på det egna bolaget. 

HR-ansvarige beskrivs som en diskussionspartner som cheferna kan vända sig till då problem 

upplevs, men de är även involverade i frågor som rör framtagandet av nya bonussystem och 

utbildningspaket. Detta innebär att kontakten är behovsstyrd och att den därav kan variera i 

omfattning.    

Samtliga avdelningschefer anser att HR i det yttersta är en integrerad del av verksamheten 

eftersom hen, som avdelningschef 1 säger, är med i den rullande affärsdialogen. Vidare lyfter 

avdelningschef 2 värdet av att HR-ansvarige i detta bolag, utöver sin sakkunskap i humana 

frågor, även besitter bred branscherfarenhet, eftersom hen således har god förståelse för hur 

personalfrågan kan vävas in i olika sammanhang.  

HR är med i den rullande affärsdialogen, alltså med på alla affärsbeslut som 

tas. HR är med på ledningsgrupper och de affärer vi plockar och ja, HR är en 

del av vardagen om man säger.  

(Avdelningschef 1, Företag 2) 

4.2.2.2 Vad vill avdelningscheferna att HR ska göra? 

 

Det råder, hos samtliga avdelningschefer, en viss önskan om ett mer proaktivt personalarbete 

för att få organisationen att framstå som en attraktiv arbetsgivare och således underlätta 

attraktion av ny arbetskraft samtidigt som befintlig bibehålls.   

 

Jag tror att om man investerar mer i humankapital skulle man få 

organisationer som orkar mer och går den där extra milen. 

(Avdelningschef 3, Företag 2) 

 

 

Avdelningschef 2 menar att ett sådant incitament skulle kunna handla om mer personligt 

utformade belöningar som får den enskilda individen att känna sig bekräftad. Hen menar, likt 

avdelningschef 3, att denna attraktionskraft kan uppnås även genom att ett HR-arbete i syfte 

att ena verksamheten i större utsträckning bedrivs - att en stark, gemensam kultur upprättas. 

Dock uttrycker avdelningschef 2 att det inte är HR-ansvarige som brister i sin kompetens, 

utan att det snarare handlar om en resursfråga. 

 

Jag personligen, utifrån min yrkesroll, kan inte önska mig mycket mer av HR 

utifrån givna förutsättningar. 

(Avdelningschef 2, Företag 2) 
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4.2.3 Empirianalys  

 

Då HR-ansvarige beskriver det hen ska göra, betonas i stor utsträckning vikten av att våga 

släppa bordskanten, vilket enligt hen även är en kritik som allmänt kan riktas mot fältets 

verksamma. Detta beskrivs vara av vikt dels för att utgöra ett synligt stöd som främjar 

personalutveckling, men också för att hen ska kunna upprätta en organisatorisk helhetsbild 

som underlättar uppdagandet av kompetensbehov.  Detta tycks överensstämma med 

beskrivningen av vad HR faktiskt gör, då HR-ansvarig är en stark förespråkare av det fysiska 

mötet. Vidare belyser hen vikten av branscherfarenhet för att en större delaktighet i affären 

ska möjliggöras, vilket kan kopplas till HR-ansvariges förmåga att driva verksamheten - något 

som beskrivs ligga i dennes ansvarsområde. Att aktivt visa sig i den operativa verksamheten 

kan dels syfta till ett starkare chefsstöd och kan då hänföras till mjuk HRM och dess 

individorienterade fokus (Tengblad 2000). Dock avses, som nämnt, även att HR-ansvarig 

upprättar en organisatorisk helhetsbild till förmån för att kunna likrikta all HR-aktivitet i linje 

med verksamhetens övergripande mål, vilket påvisar förekomsten av hård HRM och det 

organisationsorientrade fokus som synsättet inbegriper (ibid.). Drag från både mjuk och hård 

HRM inryms således i rollbeskrivningen, vilket skänker denna en dualistisk karaktär (Evans 

1999). Detta väcker emellertid frågor kring hur en person, ensam förväntas kunna upprätta en 

sådan helhetsbild, samtidigt som hen driver verksamheten framåt och utgör ett stöd för dess 

chefer. Kan detta alltid göras parallellt eller blir det slutligen en fråga om prioritering? Vad 

som prioriteras kan i sådana fall tänkas vara avhängigt den HR-ansvariges yrkesmässiga 

bakgrund, vilken således bör beaktas vid anställning. En HR-chef som tidigare varit 

arbetsrättsjurist kan möjligen besitta en hårdare syn på HR än vad någon som tidigare varit 

personalvetare gör. Organisationen bör alltså upprätta en medvetenhet kring det synsätt som 

önskas av den egna organisationen, avseende HR.   

 

Samtliga avdelningschefer målar, likt beskrivningar av mjuk HRM (Tengblad 2000), upp 

företagets HR-ansvarige som ett mycket tillgängligt stöd och en relativt stor konsensus tycks 

råda mellan den beskrivning de tre cheferna återger och HR-ansvariges egen beskrivning av 

vad hen gör. Detta tyder på transparens - att cheferna genom frekvent dialog med HR har god 

insyn i vad avdelningen gör och således en gemensam förståelse för den roll HR spelar för 

den egna verksamheten. Avdelningschefernas belyser hårda såväl som mjuka aspekter av HR. 

Mjuka, så till vida att hen beskrivs som en diskussionspartner - således ett stöd - vilket finns 

tillgängligt vid behov (Tengblad 2000). Likt HR-ansvarigs eget uttalande anser 

avdelningscheferna alltså att hen i stor utsträckning involveras i den operativa verksamheten, 

men de menar att hen, till följd av sin breda branscherfarenhet, även är engagerad i att driva 

verksamheten framåt och således delaktig i de affärsbeslut som fattas.  Detta kan lyftas som 

hård HRM och dess strävan efter finansiell framgång (Guest 1995), vilket kan innebära 

aktivitet som inte nödvändigtvis står i linje med sådan verksamhet som främjar  anställdas 

välmående. Dock kan det utifrån en mjukare syn på HR, även betraktas som en strategi i syfte 

att skapa ett starkare chefsstöd eftersom HR-ansvariges delaktighet i affären skänker hen en 

större förmåga att väva in personalärenden i affärsdialogen (Tengblad 2000). Således kan 

intentionerna bakom en viss handling se olika ut beroende på vilket synsätt som är driver 

frågan. Egenskaper från både mjuk och hård HRM kan alltså inrymmas i samma handling, 

även om dess bakomliggande syfte kan se olika ut. Därav bör de två synsätten - om ett 

dualitiskt, integrerande perspektiv erkänns - kunna nyttjas som samverkande krafter, vilket 

innebär att hård HRM kan bedrivas i syfte att uppnå mjuka mål och tvärtom (Beardwell & 

Claydon 2007; Legge 1995). I denna verksamhet tycks de motsättningar som synsätten 

inrymmer integreras på ett framgångsrikt vis, vilket tänkbart kan härledas till den bakgrund 

bolagets HR-ansvarige besitter. Denne har till följd av en rad olika befattningar, på olika 
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verksamhetsnivåer, en stor förståelse för linjechefernas roll likväl som hen, genom att vara en 

integrad del av ledningsgruppen, besitter förståelse för verksamheten ur ett 

ledningsperspektiv. Hens erfarenhet tycks således bidra till en ökad förmåga att alternera 

perspektiv - en förmåga att se ur flera parters perspektiv. Detta innebär också en förmåga att 

pendla mellan det mjuka och hårda HRM-perspektivet, vilket gör att funktionens dualism 

erkänns.  

 

 

HR-ansvarig menar att funktionens utformning i detta bolag är optimal eftersom hen själv, 

utifrån egna preferenser, tillåtits formge den. Dock råder det sedan bolaget blev uppköpt - 

vilket innebar en integration av tre organisationer - en önskan om att medarbetarsamtal 

införlivas i verksamhetens alla delar. Detta för att en bild ska kunna upprättas av de individer 

som tillsammans utgör bolaget, men också för att, till dem, kunna förmedla den kultur och 

värdegrund som bolaget vilar på. Genom att betona relevansen av gehör till den enskilda 

individen, men också vikten av att kommunicera organisationskulturen, påvisar HR-ansvarig 

ett mjukt synsätt (Armstrong 2006; Boglind, Hällsten & Thilander 2011). Dock kan hårda 

intentioner bakom arbetets mjuka utformning uppdagas, då både HR-ansvarig och 

avdelningscheferna delar uppfattningen att det ligger i HR-avdelningens ansvarsområde att 

driva verksamheten framåt. HR-ansvarig menar vidare att rollens yttersta utmaning är “att få 

den stora organisationen att lyfta sig” (HR-ansvarig, företag 2), vilket således kan betraktas 

som det överordnade mål, genom vilket all HR-aktivitet styrs. En problematik som kan lyftas 

gällande detta är hur personalärenden vars mål inte står i linje med avdelningens övergripande 

mål, bemöts.   

 

Avdelningscheferna är utifrån givna förutsättningar nöjda med det HR-arbete som bedrivs. 

Samtidigt uttrycks det att de, till följd av att företaget befunnit sig i en expansionsfas, på egen 

hand fått hantera många situationer, vari HR skulle vara en värdefull diskussionspartner 

(avdelningschef 3, företag 2). Det som uttrycks är alltså att stödet från HR kan komma att 

brista i tider då verksamhetens resurser ansträngs kraftigt. Det råder från avdeningschef 3 en 

önskan om att fler resurser tillskrivs HR-avdelningen för att denna ska ha möjlighet att växa i 

takt med bolaget. Det som önskas är att mjuk HRM i form av chefsstöd ska tillåtas större 

utrymme även i tider då företagets resurser är hårt ansträngda. Hårda värden tycks en given 

plats medan de mjuka frågorna behöver synliggöras mer för att ta plats. Således bör HR-

ansvarig finna vägar för att upprätta en, för den egna organisationen, fungerande balans av 

dessa frågor.  
 

Om HR-ansvarigs uttalanden kontrasteras mot vad avdelningscheferna vill ha ut av HR, kan 

samstämmighet avseende synsätt identifieras. Avdelningscheferna förespråkar alla ett mer 

proaktivt arbete i syfte att locka ny personal, samtidigt som den befintliga personalens 

välmående beaktas. Avdelningschef 2 föreslår, i linje med syftet bakom mjuk HRM 

(Tengblad 2000), att detta skulle kunna uppnås genom personligt utformade belöningar och 

liknande aktivitet som bekräftar den enskilda individen. För att möjliggöra sådan aktivitet 

måste bolagets HR-ansvarige, i samstämmighet med vad denne också förespråkar, lära känna 

sin verksamhet - något som medarbetarsamtal till exempel kan vara ett medel för att uppnå. 

Avdelningscheferna är till synes samstämmiga i vad de vill att HR ska göra och de önskemål 

som uttalas kan alla identifieras i termer av mjuk HRM, som utifrån ett medarbetarperspektiv 

bedrivs till förmån för individens utveckling då denna har ett erkänt värde för verksamheten 

(Storey 1989; Tengblad 2000). Dock råder en gemensam förståelse för funktionens 

begränsningar, vilket innebär att de önskemål som lyfts, framhålls som en resursfråga, snarare 

än en fråga om bristande hänsyn till verksamhetens mjuka värden. Inga motsättningar har 
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egentligen kunnat uppdagas i synsätten avseende vad som önskas av HR - varken 

avdelningscheferna emellan eller avdelningschefer och HR-ansvarig emellan. En mjuk syn, 

genom vilken de anställda betraktas som värdefulla tillgångar (Storey 1989) , tycks vara det 

som i större utsträckning efterfrågas enligt samtliga respondenter. Hur detta synsätt ska 

balanseras med den verksamhetsdrivande aspekten av HR tas sedermera inte upp - något vi 

ser som en eventuell problematik i de fall då uppmärksamhet avkrävs HR på flera håll i 

verksamheten - när avdelningen ansträngs kraftigt både stödsmässigt och affärsmässigt. 

Avdelningschef 2 menar dock att HR’s affärsmässiga engagemang främjar dess stödmässiga 

förmåga genom att HR på detta vis skänks en given plats i ledningssammanhang. Således 

tillskrivs avdelningen större förmåga att påverka i de beslut som fattas genom att integrera 

HR-perspektivet i dessa.  

  

4.3 Företag 3  

 

Detta företag representerar studiens större studieobjekt och bedriver sin verksamhet inom 

textilbranschen. Företaget har totalt drygt 800 anställda och dess HR-avdelning består av en 

HR-ansvarig samt två HR-specialister.  

 

4.3.1 HR-ansvariges syn på HR-funktionen 

4.3.1.1 Vad ska HR göra? 

 

HR-funktionen ska enligt HR-ansvarige vara övergripande ansvarig för alla HR-processer och 

allt HR-arbete i företaget. I detta beskrivs ingå att ansvara för att attrahera och rekrytera 

personal, till att avsluta anställningar, samt allt HR-relaterat arbete där emellan. Vidare 

beskrivs rollen inkludera medarbetarnas utveckling och att etablera roller som gynnar både 

organisationen och individen. 

 

Det handlar väldigt mycket om, tycker jag, människors utveckling och 

människors välmående och hur man hittar rätt plats både för individer och för 

organisationen. 

(HR-ansvarig, Företag 3) 

 

HR-ansvariges huvudsyfte och främsta mål beskrivs utöver ovanstående vara att öka 

företagets lönsamhet och försäljning. Här lyfts HRs funktion bestå i att ska skapa 

förutsättningar för organisationen att nå sina försäljningsmål.  

 

Om man ser till en butikschef till exempel, då ska jag kunna, via min funktion 

då, stötta henne så mycket och ge de verktyg som hon behöver och stötta henne 

och hennes personal med det de behöver så att de kan jobba på med sina 

huvuduppgifter. Jag måste tänka på det sättet att jag ska bidra till vårt 

huvudsyfte som företag.  

(HR-ansvarig, Företag 3) 

 

HR sägs även ha ansvar över att arbetsrätten efterlevs, att bemanningen sker korrekt och att ta 

hand om personalen. Vidare beskrivs HR som en stödfunktion till för både chefer och 

medarbetare. Ett exempel som diskuteras gällande medarbetarstöd är att HR ska finnas 

tillgängliga för samtal då personalen känner oro, exempelvis vid omorganisering. Gällande 
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organisationens chefer beskrivs att HR ska erbjuda stöd till cheferna i personalärenden och 

ledarskapsrollen, bland annat i rekryteringsprocesser samt arbetsrättsliga frågor. HR-

ansvarige ser att det kan finnas en förväntning på HR-funktioner att överta de personalärenden 

som upplevs problematiska, men hen menar att personalansvaret faktiskt är delegerat till 

oganisationens chefer och att HR enbart ska utgöra ett expertstöd. Dock betonas att det inte 

nödvändigtvis behöver vara såhär i just detta företag, utan på ett mer allmänt hållet plan. 

 

Ibland kan det vara såhär att man förväntar sig av en HR-funktion att man ska 

liksom ta över när det blir lite problematiskt [...] om man är chef så kan man 

inte lyfta bort personalansvaret när det blir lite jobbigt. Jag säger inte att det 

är så här, men det kanske, men man kanske upplever det någonstans att det 

kan vara så.  

(HR-ansvarig, Företag 3) 

 

Vidare förklaras att det finns interna HR-relaterade policies, riktlinjer och rutiner som hela 

organisationen ska förhålla sig till. Samtidigt betonas att vissa situationer kräver 

anpassat  HR-arbete och ledarskap. I dessa fall belyses att en övergripande riktlinje inte ska 

tillämpas, istället ska en plan för den specifika situationen utformas. Här förklaras att HR ska 

utgöra ett stöd till organisationens chefer gällande medverkan i samtal samt utformning av 

åtgärdsplan. 

 

4.3.1.2 Vad gör HR? 

 

HR förklaras arbeta med ett pågende, rådgivande chefsstöd. HR-funktionen sägs bestå av HR-

ansvarige samt två HR-specialister, vilka främst jobbar med de dagliga, operativa HR-

frågorna. Vidare beskrivs HR-arbetet vara av bred karaktär där rekrytering, arbetsrätt, 

arbetsmiljö, kompetensutveckling och friskvård omnämns som centrala områden. HR beskrivs 

arbeta nära verksamheten och avdelningscheferna – något respondenten anser är en 

förutsättning för att ett väl fungerande HR-arbete ska kunna bedrivas. Kontaken med 

avdelningscheferna förklaras även som behovsstyrd. HR benämns idag som en integrerad del i 

verksamheten, dock vittnar HR-ansvarige om en utmaning, historiskt sett, att sätta HR på 

agendan och att bli en del av den övergripande affärsplanen. Här användes ekonomiska 

underlag som argument för önskade HR-insatser, likt personalfriskvård. HR-ansvarige är 

beteendevetare i grunden och har sitt intresse i människor snarare än siffror, men beskrivs ha 

fått lära sig att använda ekonomi som ett verktyg till att hävda HR’s organisatoriska plats. 

Vidare anses det viktigt att HR-medarbetare även besitter kunskap om ekonomiska aspekter 

för att ha förståelse för organisationen. 
 

Jag använde väl ganska mycket ekonomi kan man väl säga. Alltså, jag insåg 

att jag inte kan argumentera för saker och säga att ”jag känner att” eller ”jag 

tycker att” eller ”det vore bra om”, utan det var bättre om jag hade exempel, 

om jag vill att vi skulle utöka en organisation eller tycker att vi ska satsa på 

friskvård, då vill jag ju motivera det ekonomiskt.  

(HR-ansvarig, Företag 3) 

 

HR arbetar även med nyckeltal och mätningar av personal i olika former, likt sjukfrånvaro 

och medarbetarnöjdhet. Mättal och uppföljning av dessa lyfts som viktigt, dels för att se dess 

utveckling över tid men även vilka effekter olika insatser får. Medarbetarundersökningar 
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beskrivs som ett centralt mätverktyg och HR försöker etablera målsättningar och aktiviteter 

utifrån resultatet.  

 

Vi tycker att det är viktigt med mättal för dem som sitter på personalavdelningen. 

För att veta... alltså sjukfrånvaron nästan speciellt. Dels för att vi vill följa upp och 

se om den ökar eller minskar över tid men också för att se på olika insatser - vad de 

får för effekter och så. 

 

(HR-ansvarig, Företag 3) 

 

Företaget har haft perioder av lönsamhetsproblem och varsling, vilket genererat oro i 

organisationen. Här var HR inkopplade i samtalen med medarbetarna. Inom detta område kan 

en del självkritik identifieras då brister i kommunikationen nämns – att medarbetare inte alla 

gånger fick den information som krävdes för att hantera situationen på bästa vis. 

 

Jag tror vi var ganska duktiga på att följa vår tidsplan och det brukar ju vara 

ganska bra att göra, så att man kan kommunicera ut det, men jag tror inte att... och 

det var ju mitt ansvar ...att våra chefer var tillräckligt rustade. [...] jag var ju 

ansvarig för det, men det var ju ändå cheferna som skulle prata med sina 

medarbetare och möta dem i vardagen. [...] Så ja, det kunde vi gjort bättre - 

kommunicerat bättre.  

 

 (HR-ansvarig, Företag 3) 

 

4.3.1.3 Vad vill HR göra? 

 

Respondenten anser att HR-arbetet till stor del består i det hen önskar göra, där hen är starkt 

involverad i verksamheten. HR-arbetet förklaras vara av både operativt och strategisk 

karaktär, vilket även beskrivs som önskvärt. Dock uttrycker hen en känsla av tiden emellanåt 

äts upp av operativa frågor på bekostnad av det strategiska HR-arbetet, som hen skulle vilja 

ägna sig mer åt. HR-ansvarige beskriver en vilja utöva mer verksamhetsdrivande 

utvecklingsarbete, vilket det finns planer för i en nära framtid.  

 

Jag kommer framöver jobba med projekt som utvecklar verksamheten och det 

är ju jättejätteroligt, så det är väl egentligen det jag vill. Det har jag gjort mer 

och mer. 

(HR-ansvarig, Företag 3)  

 

4.3.2 Avdelningschefernas syn på HR-funktionen 

4.3.2.1 Vad gör HR enligt avdelningscheferna? 

 

Samtliga avdelningschefer beskriver HR som en stödfunktion i termer av personalärenden, 

främst till för organisationens chefer. Samtliga menar att de har en övergripande kännedom 

och en viss insyn kring vad HR-funktionen gör, men att de vet långt ifrån allt. Vidare är 

respondenterna överens om att de har ett nära samarbete med HR-funktionen och att 

kontakten är behovsstyrd.  HR-arbetet beskrivs utgöras av områden som rekrytering, 

rehabilitering och utbildning. Avdelningschef 1 beskriver HR som en värdefull 
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samarbetspartner och ett stöd i personalärenden. Hen menar att det mest centrala är att HR 

finns tillgängligt, något som hen även anser att HR-funktionen är. Vidare beskriver 

avdelningschef 1 att HR arbetar med utveckling av både på grupp- och individnivå, samt med 

kulturella frågor - såsom vad organisationen ska stå för och hur andan i ska vara. HR’s agenda 

förklaras av avdelningschef 3 ha en tydlig koppling till organisationens övergripande strategi 

och affärsplan. Slutligen beskriver respondent 2 att avdelningschefens kravnivå reglerar 

omfattningen av HR-stödet och att de som ställer lägre krav kan ha mer 

personaladministration på sitt bord än de som ställer mer tydliga krav. 

 

Man behöver ställa kraven. Jag måste ju gå upp och säga till att nu behöver 

jag hjälp med det här. Om jag gör det och är tydlig med det så får jag ju den 

hjälpen. Men om man inte gör det så kanske man inte får den hjälpen.  

 

(Avdelningschef 2, Företag 3) 

 

4.3.2.2 Vad vill avdelningscheferna att HR ska göra? 

 

Avdelningschef 2 och 3 efterfrågar utökat stöd från HR i vissa personalärenden. 

Avdelningschef 3 önskar mer stöd i ett brett spektra av frågor, från hantering av löner till 

psykisk ohälsa. Hen föreslår att chefer antingen ska erbjudas mer utbildning för klara ut HR-

frågor på egen hand, eller erbjudas ökat direkt stöd av HR. Avdelningschef 1 och 2 efterfrågar 

förändrat HR-arbete gällande utbildning i företaget. Avdelningschef 1 önskar att mer fokus 

ska läggas på att hitta bra utbildningar och att mer utbildning skulle kunna ske överlag. 

Avdelningschef 2 beskriver just kompetensutveckling som ett eftersatt område i företaget, på 

grund av de ekonomiskt svåra tiderna - något som beskrivs olyckligt men till viss del 

ofrånkomligt. I dagsläget sägs HR äga utbildningsbudgeten där beslut tas utifrån kostnaden 

för en aktuell utbildning, snarare än behovet i organisationen. Här önskas att HR-avdelningen 

tar hänsyn till båda aspekterna och gör en kompetenskartläggning som också får ligga till 

grund för beslutet. 

 

HR äger vår utbildningsbudget och det är ju den som styr lite grann och det är 

ju kanske lite läskigt. Eller det känns lite som att det är utbildningsbudgeten 

snarare än utbildningsbehovet som styr och det är väl lite symtomatiskt för oss 

att det har varit så.  

(Avdelningschef 2, Företag 3) 

 

Hanteringen av mänskliga relationer belyses av avdelningschef 1 och 3 som en central del av 

chefsrollen. De vill att detta framförs tydligare av HR vid nyanställningar, främst rörande 

mellanchefer som antar sin första chefsroll. I dagsläget menar de att rekryteringsprocessen 

emellanåt präglas av för stort fokus på chefens arbetsuppgifter och kompetenser gällande ett 

specifikt fält, likt ekonomi eller design, och att ledarskapsbiten i tjänsten undermineras.  

 

Avdelningschef 2 beskriver ett pågående arbete med företagets kultur och värderingar, men 

har svårt att komma ihåg företagets tre värdeord – något hen själv ser som en indikator på att 

ett fortsatt kulturarbete behövs. Här efterfrågas att HR-funktionen tar ett större ägandeskap i 

kulturfrågan och påminner organisationen om att upprätthålla värderingarna samt inkludera 

dessa i det dagliga arbetet. 
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Där hade jag önskat att HR hade haft ett större ansvar att liksom fortsätta 

driva den kulturförändring, om det är en förändring som krävs, som vi är 

överens om att vi vill göra.   

(Avdelningschef 2, Företag 3) 

 

Avdelningschef 2 belyser även att företaget genomgått, och fortfarande genomgår, mycket 

förändring, där en stark och väletablerad värdegrund skulle kunna skänka stabilitet och 

trygghet till företagets chefer och medarbetare – att de i varje situation kan förlita sig på 

värderingarna och därigenom veta hur de ska agera. Avdelningschef 2 ser, tillsammans med 

avdelningschef 3, även att HR bör vara en trygghet och kontaktpunkt för personalen. Här 

efterfrågas att HR som en sammanhållande funktion i företaget som agerar både stöd och 

informant för medarbetarna, som en extra support utöver avdelningscheferna. Vidare tror 

avdelningschef 3 att det finns en förväntan på HR’s funktion som inte alltid överensstämmer 

med verkligheten. 
 

Att det inte alltid lirar vad man tror att en HR-avdelning ska göra och vad de 

faktiskt gör i praktiken. Man har nog en förväntan om att HR ska vara mer att 

agera in i verksamheten och driva mer, det kanske jag inte upplever riktigt att 

de gör alla gånger.  

(Avdelningschef 3, Företag 3) 
 

Detta förklaras kunna bero på en bristande information kring vad HR ska göra samt att HR 

inte alltid är synliga för organisationens medarbetare. Här beskriver avdelningschefen en 

efterfrågan på en tydlig och synlig HR-funktion som visar att de bryr sig om personalen - 

något hen tror kan komma att öka medarbetarnas engagemang och motivation. HR önskas 

även ta direktkontakt med medarbetarna också för att säkerställa chefernas kompetens och 

ledarskap. Vidare beskrivs att medarbetarna kan känna en brist på support av HR – en bild 

som tros härledas från de ekonomiskt svåra tiderna där HR beskrivs som relativt frånvarande i 

samtalen med medarbetarna. Även här föreslår och önskar avdelningschef 3 en mer tydlig och 

synlig HR-funktion för att skapa ett större förtroende för HR från medarbetarnas sida. Genom 

detta tror hen att upplevd distans mellan HR och medarbetare kan överbryggas. 

 

Det är nog kopplat till det här att ”de förstår ändå inte” jag tror man tycker 

så många gånger. Att man är liksom inte nära varandra alls.  

 

(Avdelningschef 3, Företag 3) 

 

Enligt respondent 2 sker ibland en värdering av HR beroende på hur viktig du är för 

verksamheten och affären, vilket reglerar omfattningen av det stöd som erbjuds – är du extra 

viktig kan detta generera mer HR-stöd till din avdelning. Här efterfrågas att HR etablerar en 

gemensam lägsta nivå, förslagsvis via färdiga handlingsalternativ och strukturer. 

 

Att det inte finns någon särskillnad gentemot om det är min medarbetare eller 

en annan avdelningschefs medarbetare, utan det är en medarbetare på vårt 

företag och den hanteras på samma sätt.  

(Avdelningschef 2, Företag 3) 
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4.3.3 Empirianalys  

 

Då vi ser till vad HR-ansvarige säger att HR ska göra samt vad HR gör, kan en relativt stor 

samstämmighet identifieras. HR ska enligt egen utsago vara ett chefsstöd samt ansvara för allt 

HR-arbete, vilket även återges i beskrivningen av vad de gör. Det som HR ska göra och det 

som HR faktiskt gör präglas av dualistisk HRM, där alltså både mjuka och hårda aspekter 

återfinns (Boglind, Hällsten & Thilander 2013; Evans 1999). Ser vi till vad HR ska göra, 

beskrivs ett ansvar över individers välmående och utveckling, i linje med mjuk HRM 

(Tengblad 2000) samt ett ansvar att arbeta för ökad lönsamhet, vilket kan kopplas till 

organisatorisk effektivitet och därmed hård HRM (Boglind, Hällsten & Thilander 2013; 

Tengblad 2000). Vidare beskrivs HR jobba för ökad medarbetarnöjdhet samt utgöra en 

samtalspart för medarbetare, vilket antyder ett individorienterat fokus i linje med mjuk HRM 

(Tengblad 2000). Samtidigt arbetar HR även med nyckeltal vilket antyder om förekomst av 

hård HRM (Feather 2008). Sammanfattningsvis kan alltså sägas att det råder relativt stor 

samstämmighet mellan vad HR sägs ska göra samt gör, där dualistisk HRM återfinns i båda 

beskrivningarna.  

 

Då vi studerar det fokus HR ska ha och sedan har i verkligheten, urskiljs däremot en viss 

diskrepans. HR ska enligt ansvarige se till personalens välmående och utveckling. Här 

framgår ett individorienterat perspektiv i linje med mjuk HRM, där medarbetarnas 

självförverkligande iakttas (Tengblad 2000). Ser vi till vad HR faktiskt gör, lyfts inte det 

mjuka medarbetarperspektivet lika starkt. Snarare råder fokus på organisatoriska frågor 

kopplat till avdelningscheferna, vilket antyder ett organisationsperspektiv och därmed hård 

HRM (Damm 1993; Tengblad 2000; Thilander 2013) Att arbeta för individers mående och 

utveckling ges alltså begränsat utrymme i HR’s beskrivning av vad de gör och är inte heller 

tydligt återbeskrivet i praktiska exempel. Det som lyfts gällande medarbetaren är arbetet för 

ökad medarbetarnöjdhet, vilket ändå tyder på ett visst individinriktat perspektiv och mjuk 

HRM, där insatser görs för att öka personalens trivsel (Tengblad 2000). Här framträder ett 

dualistiskt perspektiv med spänningar mellan mjuk och hård HRM (Boglind, Hällsten & 

Thilander 2013; Evans 1999). Ur beskrivningen av vad HR ska göra kan alltså mjukt HRM 

identiferas, medan de mjuka perspektiven inte har lika stark förankring i återberättandet av 

vad HR faktiskt gör. Utifrån detta kan sammanfattningsvis sägas att det HR-funktionen ska 

göra, präglas av ett mjukare perspektiv än själva utförandet.  

 

Avdelningscheferna har en relativt samstämmig bild av vad HR gör i organisationen, där 

betoningen ligger på HR som stöd för cheferna i personalärenden. Denna bild stämmer i sin 

tur överens med HR’s beskrivning av sitt utförda arbete. Här kan utläsas att vad HR-

funktionen gör verkar vara kommunicerat till avdelningscheferna. Om vi ser till vad 

avdelningscheferna vill att HR ska göra, råder däremot inte särskilt stor samstämmighet 

mellan respondenterna. Det som dock enar avdelningscheferna är att deras efterfrågan av HR 

främst består i mjuka värden, såsom ökat stöd (Boglind, Hällsten & Thilander 2013; Tengblad 

2000) och större betoning på den del av ledarskapsrollen som berör hanterandet av mänskliga 

resurser (Tengblad 2000) i rekryteringsprocesser. Avdelningschef 3 efterfrågar, som tidigare 

beskrivet, en mjukare HR-funktion i form av HR som kulturbärare i organisationen, med 

ansvar för att djupare etablera den gemensamt utvecklade värdegrunden. Kultur och 

värdegrund är element starkt kopplade till mjuk HRM och utgör enligt denna skola viktiga 

verktyg för skapandet av engagemang och förtroende hos personalen (Armstrong 2006; 

Boglind, Hällsten & Thilander 2011). I HR-ansvariges beskrivning av funktionens roll berörs 

inte kulturfrågan, därmed kan antas att avdelningschefens efterfrågan än så länge inte blivit 

kommunicerad till HR-funktionen. 
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Som tidigare beskrivet upplever avdelningschef 2 att HR-stödets omfattning regleras av hur 

viktig den aktuella funktionen eller avdelningschefen är för företaget. Här beskrivs HR anta 

ett starkt organisationsperspektiv, där affärens bästa överordnas medarbetarnas önskemål - ett 

agerande i linje med hård HRM (Tengblad 2000). Stödet av HR beskrivs alltså styras utifrån 

den struktur som avser att företagets affärsmässiga mål uppnås, vilket även kan kopplas till 

hård HRM (ibid.). Här efterfrågar avdelningschefen en gemensam lägsta nivå där alla 

medarbetare värderas lika, vilket går i linje med ett individperspektiv och därmed ett mjuk 

HRM (Tengblad 2000; Thilander 2013). Ser vi till HR-ansvarige, anser hen att 

situationsanpassning är viktigt vid hanterande av personalärenden. Att anpassa ledarskap och 

insatser utifrån en viss situation eller individ kan kopplas till mjuk HRM (Tengblad 2000). 

Möjligen är det denna situationsanpassning som ligger till grund för avdelningschefens 

upplevelse om att olika situationer, funktioner och chefer värderas olika. Här har 

avdelningschefen en hård syn på HR-funktionens tillvägagångssätt, medan HR i sin tur har en 

mjuk intention bakom sitt agerande. Här framkommer spänningar mellan mjuk och hård HRM 

som belyser det dualistiska perspektivets grundantagande - att organisationer innehåller 

motstridande krafter (Boglind, Hällsten & Thilander 2013; Evans 1999).  

 

Avdelningschef 3 uttrycker störst efterfrågan av en mjukare HR-funktion. Ett tydligt 

medarbetarperspektiv framgår hos respondententen, då hen anser att HR i större utsträckning 

ska stötta medarbetare och visa att de bryr sig om personalens välmående och utveckling 

(Tengblad 2000). Vidare uppfattas HR-funktionen som otydlig - att man, ute i organisationen, 

inte vet vad HR gör. Avdelningschefen efterfrågar en mer tydlig och synlig HR-funktion som 

informerar om sin roll. Detta tror hen även kan leda till ökad motivation och engagemang, då 

medarbetarna upplever en möjlighet till att påverka samt att de värderas i företaget. Detta går 

helt i linje med den mjuka skolan och den normativa styrfilosofin, som just menar att 

medarbetare ska betraktas som en värdefull tillgång och att de, via denna bekräftelse, får en 

ökad motivation, vilket i sin tur skapar värde i organisationen (Storey 1989; Tengblad 2000). 

 

HR-ansvarige beskriver, som nämnts, att hen historiskt sett fått arbeta aktivt för att sätta HR 

på kartan i organisationen, där hen motiverade mjuka värden, likt personalfriskvård, via hårda 

argument i form av ekonomiska underlag. HR-ansvarige anammade alltså ett tillsynes hårt 

tillvägagångssätt, där ekonomiska vinster överordnades medarbetarnas mående (Tengblad 

2000). Dock gjordes detta med en mjuk intention då motivet var att öka HR-insatser som 

gynnade organisationens medarbetare (ibid.). Här råder ett dualistiskt perspektiv med element 

från både mjuk och hård HRM (Boglind, Hällsten & Thilander 2013; Evans 1999). Vidare 

framgår ett exempel på att mjuk och hård element kan samexistera utan att nödvändigtvis vara 

varandras motsatser, då hård HRM ger ett utfall bestående i mjuk HRM (Beardwell & 

Claydon 2007; Legge 1995).  

 

Trots att mjuka element kan identifieras i HR-funktionen, verkar den erbjuda ett hårdare 

HRM än vad avdelningscheferna efterfrågar. En möjlig förklaring till denna diskrepans består 

just i mjuka och hårda element, där HR-funktionen som berört fått anta ett hårt 

tillvägagångsätt för att skapa utrymme för HR-insatser. Idag har HR en värderad plats i 

organisationen, vilket bekräftas av både HR-ansvarige och avdelningschefer - möjligen krävs 

därav inte en lika hård framtoning av HR idag. En förklaring till ovanstående diskrepans kan 

alltså vara att ett tidigare mönster lever kvar i HR-funktionen och att organisationen nu börjat 

efterfråga lite mer mjuka element. Ytterligare en förklaring till att HR-funktionen erbjuder ett 

hårdare HRM än organisationen efterfrågar, kan härledas till att företaget erfarit flertalet 

perioder av lönsamhetsproblem. Enligt Armstrong (2006) är det just under ekonomiskt svåra 
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tider som det hårda perspektivet ofta tar överhand, då avkastningskravet måste prioriteras för 

att företaget ska överleva. Möjligen är det så att HR-funktionen inte haft särskilt stora 

möjligheter att anamma ett mjukt HR-perspektiv, vilket alltså kan förklara diskrepansen 

mellan HR och avdelningschefer. Vidare menar Beardwell och Claydon (2007) att en naturlig 

följd av lönsamhetsproblem är varsling och begränsade utbildningsmöjligheter, vilket både 

HR-ansvarige och avdelningschefer vittnar om. Värt att betona är att HR-ansvarige utrycker 

självkritik gällande personalhanteringen under en uppsägningsperiod. Detta, sammantaget 

med HR-ansvariges tillsynes hårda sätt att bedriva mjuka insatser, skulle kunna indikera att 

HR-funktionen tvingats anta en hårdare roll än vad HR-ansvarige själv anser önskvärt.  

 

HR-ansvarige önskar arbeta mer verksamhetsdrivande i framtiden. Det framgår av intervjun 

inte helt tydligt vad detta arbete kommer innebära, men det som kan utläsas är att hen vill 

ålägga ett större organisationsperspektiv vilket initialt kopplas till hård HRM (Tengblad 2000; 

Thilander 2013). HR-ansvarige kan därav sägas indirekt ta ett steg bort från 

medarbetarperspektivet och därmed den mjuka skolan. Samtidigt är det just en mjukare HR-

funktion som avdelningscheferna efterfrågar. Här uppdagas en problematik där HR-

ansvariges syn på framtidens HR respektive avdelningschefernas önskan om HR, verkar 

sträva åt något olika riktningar. 
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5 Diskussion och slutsatser 
 

Den problematik som framförs i problemdiskussionen bottnar i den tvetydighet som HR-fältet 

präglas av (Welch & Welch 2012), där vi identifierat en brist på praktiknära beskrivningar 

rörande vad HR-funktioner gör och vilka förväntningar som vilar på funktionen utifrån dess 

omgivning. Utifrån detta syftar vår studie till att bidra med en praktiknära kunskap om hur 

HR-arbetet sker i praktiken. I följande avsnitt diskuterar vi vårt resultat och återkopplar till 

studiens syfte. Ett antal områden talande för hur studerade HR-funktioners arbete sker i 

praktiken redovisas och diskuteras nedan. Därefter redogörs en avslutande reflektion och 

slutligen förslag till vidare studier.  

 

5.1 Sätta HR på kartan 

 

Både HR-ansvarige 1 och 3 uttrycker tidigare erfarenheter av att HR-arbete inte värderats  i 

samma grad som exempelvis ekonomi-arbete och att man som HR-medarbetare därav tvingats 

hävda sin plats i organisationen - att helt enkelt aktivt sätta HR på kartan. Detta är en tänkbar 

förklaring till hur titlar inom professionen har förändrats, såsom att personaladministratör 

numera benämns HR-strateg (Boglind, Hällsten & Thilander 2013) - att man genom titlar 

försökt hävda HR’s strategiska position. HR-fältet har enligt Hällsten (Chefstidningen 2012) 

länge sökt professionellt erkännande och tar allt större avstånd från det administrativa arbetet, 

vilket framförallt reflekteras i företag 1 och 3, vars HR-ansvariga besitter en uttalad en vilja 

att reducera det operativa arbetet till förmån för det strategiska.  

 

HR-ansvarige i företag 3 beskriver vidare att HR-medarbetare, även i de fall som 

individorienterad aktivitet i linje med mjuk HRM, bedrivs (Tengblad 2000), kan tvingas 

legitimera sina handlingar genom att styrka dessa med hårda argument - åtminstone i de fall 

ett hårt synsätt föreligger organisationens yttersta beslutsfattare. Hen menar själv att det 

inledningsvis var utmanande att etablera en plats för HR i företagets agenda och att det 

krävdes ett hårt tillvägagångssätt, exempelvis i form av ekonomiska argument, för att hävda 

HR-insatser. Att det med tiden blivit enklare kan härledas till respondentens långa erfarenhet i 

företaget, men också till det faktum att förväntningarna på HR-funktionen över tid har 

förändrats och att personalfrågor har fått ett mer betydande anseende ur ledningsperspektiv 

(Damm, 1993; Targama & Ohlson, 1986; Thilander 2013). HR-ansvarige 2 betonar i sin tur 

att hen aldrig skulle arbeta i ett företag där HR-ansvarige inte satt med i ledningsgruppen. 

Detta då hen menar att det är talande för hur företaget värderar sin personal. Är HR-ansvarige 

inte med i ledningsgruppen värderas inte personalen och vice versa, vilket är en uppfattning 

som medarbetare från HR-kåren delar (Holmberg 2015). Sammantaget kan sägas att samtliga 

HR-ansvariga har erfarenhet av att HR inte alltid har en given plats i organisationens agenda 

och att HR-medarbetare därav måste arbeta aktivt för att sätta HR på kartan i företaget - att 

visa att HR-arbete behövs - vilket, likt Damm menar (1993), vittnar om att fältets strävan efter 

professionalisering också präglat arbetets utveckling.  

 

5.2 Släcka brander 

 

Samtliga HR-ansvariga i denna studie vittnar om att en stor del av HR-arbetet är av operativ, 

daglig och ofta akut karaktär. Exempelvis beskriver HR-ansvarig på företag 1 att hen till stor 

del måste släcka bränder och HR-ansvarig på företag 3 om att hens tid äts upp av operativa 
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frågor. Dessa HR-ansvariga önskar arbeta mindre med operativa frågor av akut karaktär till 

fördel för ett mer långsiktigt och strategiskt arbete. Just strävan efter att anta en mer strategisk 

position är vanligt för många HR-funktioner enligt Boglind, Hällsten & Thilander (2013). 

Samtliga avdelningschefer menar att HR-funktionen till viss del ska vara strategisk, men 

övervägande är det operativt HR-arbete som efterfrågas – bland annat i form av ett direkt och 

behovsstyrt stöd i de personalärenden avdelningscheferna inte finner lösning på, alternativt 

inte hinner med. Fördelningen mellan strategiskt och operativt arbete är med andra ord i 

dagsläget inte önskvärd enligt HR-ansvariga, samtidigt som HR’s önskvärda fördelning inte 

stämmer överens med organisationens efterfrågan. Att införliva just strategiskt och operativt 

arbete i en och samma funktion eller person, är svårt (Beer 1997; Boglind, Hällsten & 

Thilander 2013). Detta förklaras av att det råder en spänning mellan vad som krävs av en 

operativ, stödjande HR-medarbetare och en strategisk (Beer 1997; Caldwell 2003). De HR-

chefer som faktiskt lyckats integrera dessa två roller i en och samma funktion har enligt Beer 

(1997) insett att det inte finns tid nog att tillgodose båda rollerna, vilket även bekräftas av 

Boglind, Hällsten och Thilander (2013). Dessa resonemang stämmer överens med 

ovanstående företags HR-funktioner som just upplever att en tidsbrist bidrar till aktuell 

fördelning mellan de olika rollerna, då det operativa, mer akuta arbetet tvingas prioriteras. 

Vidare finns en diskrepans mellan HR-ansvariga och avdelningschefer där HR förväntas 

fortsätta släcka bränder, medan HR-ansvarig vill reducera detta arbete. Denna diskrepans och 

bristen på kommunikation avseende respektive sidas förväntningar riskerar således att skapa 

en eventuell konflikt på sikt.  

 

5.3 Släppa bordskanten 

 

Rörande fördelningen av strategiskt och operativt arbete skiljer sig HR-ansvarige i företag 2’s 

bild från de andra HR-ansvariga och ovanstående uppfattning. Hen anser att HR-arbetet måste 

ske nära verksamheten samt att arbetet ska utgöras av 80 % operativt arbete och 20 % 

strategiskt, vilket också motsätter sig den generella utveckling som Freddy Hällsten menar sig 

se inom fältet - att HR söker en mer professionell roll med strategiskt fokus (Chefstidningen 

2012). Denna respondent verkar istället tycka att HR ska vara ute i organisationen för att just 

släcka bränder och riktar en generell kritik mot fältet i detta avseende. Hen menar att HR-

ansvariga måste våga släppa bordskanten och bege sig ut i organisationens verklighet.  

 

Det är alldeles för få HR-människor som vill släppa bordskanten [...]det är jättelätt 

att skicka PM och tala om att det här ska vi göra, typ utvecklingssamtal och det ska 

utmynna i någon kompetensplan och så kommer verkligheten och slår cheferna i 

nacken hela tiden.  

(HR-ansvarig, Företag 2) 

 

HR-ansvarige menar alltså att HR-funktioner tenderar att hamna utanför verksamheten där 

man inte riktigt vill ta i de operativa frågorna, vilket pekar på ett HRM av hård karaktär där 

den stödjande funktionen inte tillskrivs samma värde som inom det mjuka perspektivet 

(Tengblad 2000). För att funktionen ska få en mer central position, integrerad med övrig 

verksamhet tycks det således vara av dennes åsikt att HR-funktioner i större utsträckning 

arbetar operativt och bejakar det mjuka perspektivet. Inte enbart för att främja de mjuka 

värdena i sig, utan även för att detta arbete främjar synergier som gynnar bägge perspektiven.  

Att HR-funktionen inte alltid integreras väl med övrig verksamhet är entendens till viss del 

kan återfinnas i företag 1 och 3, men samtidigt betonar båda HR-ansvariga i dessa företag att 

det också är viktigt och önskvärt att ha ett nära samarbete med avdelningar och resterande 
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organisation där operativa frågor behandlas. HR-ansvarig i företag 3, som beskriver att hen 

vill jobba mindre med operativt HR-arbete, menar samtidigt att ett verksamhetsnära arbete är 

en avgörande förutsättning för HR-arbetes kvalitet och framgång. Här finns en motsägelse och 

återigen bekräftas att det finns svårigheter i att förena det operativa, stödjande HR-arbetet 

med det strategiska, i en och samma funktion eller individ (Beer 1997; Caldwell 2003). 

Samtidigt indikerar HR-funktionen i företag 2 att en önskvärd fördelning råder, vilket kan ses 

som ett tecken på att det faktiskt går att integrera båda rollerna i en enda person- något som 

motstrider tesen om att tiden inte skulle vara tillräcklig för en person att ensam tillgodose de 

motsättningar som råder inom dessa roller (Beer 1997: Boglind, Hällsten & Thilander 2013). 

HR-ansvarig i företag 2 vittnar om förståelse för hur mjuk HRM kan främja hård HRM och 

vice versa. Eftersom denna balans på ett tillfredsställande vis tycks vara upprättad, kan en 

förståelse för hur konflikten mellan de två perspektiven ska hanteras, antas och detta i sin tur 

pekar på ett dualistiskt perspektiv, vari det hårda och mjuka synsättet tillåts samverka (Evans 

1999). Sammanfattningsvis kan konsekvensen av att HR inte vill släppa bordskanten och 

jobba operativt ute i verksamheten bli att det HR-arbete som erbjuds inte är vad 

organisationen efterfrågar. Detta tyder på att dualitet kan vara fruktsam för verksamheten, 

men då måste den först erkännas (ibid.). 

5.4 HR som jultomte 

 

Önskelistan av vad avdelningscheferna vill ha av HR-funktionen kan göras lång. Bara för att 

nämna några punkter på denna, önskas att avdelningen arbetar för en attraktiv arbetsplats, ser 

efter företagets värdegrund och kultur, arbetar strategiskt och långsiktigt med personalfrågor, 

arbetar operativt med akuta ärenden, värnar om medarskapet, har förståelse för affären samt 

bidrar till organisationens mål och lönsamhet. HR-funktionen kan här beskrivas som en 

jultomte som alla avdelningschefer i organisationen önskar sig många och framför allt 

motstridiga, roller av. Att införliva alla dessa önskningar och krav är således svårt, nästintill 

omöjligt och den problematik vi identifierar med HR-funktionen som jultomte är att det i 

princip enbart är besvikelse som kan bli utfallet. Avdelningscheferna önskar sig roller av HR-

funktionen som är av motsatt karaktär – vissa består i, som beskrivet i kapitel 4, renodlad hård 

HRM och andra i renodlad mjuk HRM och det är svårt att få två så motsatta perspektiv med 

vitt skilda grundantaganden att samexistera i en och samma funktion eller person (Boselie, 

Brewster & Paauwe 2009; Truss et al. 1997). Vidare finns inte heller den tid och de resurser 

som avkrävs HR för att uppfylla hela önskelistan, vilket också gör jultomte-rollen ouppnåelig. 

Detta går i linje med tidigare forskning inom området som menar att de få HR-ansvariga som 

lyckas förena motstridiga roller i en funktion, såsom både en strategisk och en stödjande roll, 

snabbt tvingas inse att tiden inte räcker till för att tillgodose samtliga roller (Beer 1997; 

Boglind, Hällsten & Thilander 2013). Sammanfattnigsvis kan sägas att avdelningscheferna 

lätt kan känna sig besvikna på HR-funktionen som inte lever upp till önskningarna och 

jultomten, HR, kan känna sig splittrad och stressad över att önskningarna inte kan tillgodoses. 

Vidare kan konsekvensen bli en konflikt mellan parterna och/eller en misstro på HR-

funktionens bidrag till organisationen, där en distans mellan HR och organisationen skapas 

och förutsättningarna för ett lyckat samarbete därmed försämras.  

 

5.5 HR som kulturbärare och det positiva HR-arbetet 

 

Kultur – ett element som kan härledas till mjuk HRM (Armstrong 2006; Boglind, Hällsten & 

Thilander 2011) – omnämns endast av HR-ansvarig 2, då denne beskriver sina 

ansvarsområden, medan det av HR-ansvarig 1 och 3, inte förklaras vara en fråga som tillfaller 
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HR- funktionen. Motsättningar som ger uttryck för en bristande kommunikation och som 

eventuellt bäddar för en framtida konflikt, kan emellertid skönjas i företag 3, då både 

avdelningschef 1 och 2 i detta företag menar att kulturen (kulturskapande) är en fråga som bör 

tillfalla HR. Här uttrycks en önskan om att avdelningen bedriver aktivitet som främjar 

upprätthållandet av företagets värderingar och att HR således tar ett större ägandeskap i 

kulturfrågan. Avdelningscheferna tycks således efterfråga ett mjukare HRM, vari 

organisationskultur och kommunikation är viktiga verktyg för främjande av förtroende och 

engagemang (Armstrong 2006; Boglind, Hällsten & Thilander 2011). Detta förhållningssätt 

delar HR-ansvarige i företag 2, men menar att det inte är dennes uppgift att just skapa 

kulturen, utan att en så essentiell fråga måste tillfalla företagets VD. Därefter menar hen dock 

att det är en HR-fråga att, genom den aktivitet som bedrivs, sprida kulturen. Det finns 

skillnader i hur företag väljer att organisera sig, vilket till stor del kan härledas till 

globaliseringen och alla de nya synsätt, system, processer och liknande, som till följd av 

denna, har tillförts organisationer, i Sverige såväl som i andra länder (Razi 2006). I och med 

att företag väljer att organisera sig olika föreligger också skillnader i hur kulturfrågan 

hanteras, tillika av vem den hanteras. I företag 3 är det till synes inte kommunicerat vem som 

bär det yttersta ansvaret för kulturen, vilket vittnar om ett hårdare HRM där kommunikation 

inte tillskrivs samma utrymme som inom det mjuka perspektivet (Armstrong 2006; Boglind, 

Hällsten & Thilander 2013) -något som kan få konsekvenser i form av missriktad kritik och 

en kultur som inte genomsyrar verksamhetens alla led. 

 

En av avdelningscheferna belyser vikten av att HR-funktionen inte enbart gör personalinsatser 

grundade i problem, utan att de även arbetar positivt och proaktivt – att ”man aldrig får 

glömma personalsidan, även om det inte finns några problem” (Avdelningschef 2, Företag 1). 

Detta kan belysas utifrån den uppdelning som gjordes av personalarbete under 70-talet, vari 

det proaktiva arbetet kan beskrivas vara sådan aktivitet som bedrivs utifrån ett 

individperspektiv, snarare än utifrån ett organisationsperspektiv (Damm 1993). Denna 

aktivitet är tilltänkt stärka organisationen, men genom dess individer - genom att främja 

arbetstillfredställelse, motivation och utveckling (ibid.). Detta är något som efterfrågas av 

flera respondenter, varav avdelningschef 2 i företag 2 menar att exempel på sådant arbete 

skulle kunna vara personligt utformade belöningar. Även de HR-ansvariga besitter en uttalad 

vilja att arbeta mer proaktivt med personalen, vilket främst handlar om utbildning och sådan 

aktivitet som i slutändan gynnar både individ och organisation – aktivitet som således, på ett 

samverkande vis, inrymmer både individ - och organisationsperspektiv (Tengblad 2000).     

 

5.6 Mjuk efterfrågan VS hård vision 

 

I de studerade företagen kan majoriteten av det HR-arbete som avdelningschefer efterfrågar 

identifieras som mjuk HRM. De efterfrågade, mjuka HR-insatserna (Tengblad 2000) består 

bland annat i ett ökat medarbetarfokus, personutveckling och ett större ansvar för kultur och 

värdegrund. Ser vi till HR-ansvariges perspektiv, i företag 1 och 3, utgör det HR-arbete de vill 

ägna sig mer åt av hård HRM, likt ökat strategiskt och verksamhetdrivande arbete (ibid.). 

Alltså består majoriteten av det HR-funktionen önskas göra av mjuk HRM och majoriteten av 

det HR önskar göra av hård HRM. Inte enbart råder grundläggande motsättningar inom mjuk 

respektive hård HRM (Boselie, Brewster & Paauwe 2009; Tengblad 2000; Truss et al. 1997), 

utan det råder även motsättningar i vad HR-funktionen önskas respektive önskar göra. Det 

kan vidare utläsas en diskrepans gällande hur avdelningschefer samt HR-ansvariga ser på 

HR’s framtida funktion, då strävan verkar se olika ut. Här kan det finnas risk för framtida 
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spänningar, då bilden av HR-funktionens önskvärda roll inte är samstämmig inom 

organisationen.  

 

Ovan beskrivna diskrepans gäller främst för företag 1 och 3 – i företag 2 finns en mer enad 

bild kring HR’s önskade funktion. En förklaring till att det ser olika ut över företagen skulle 

kunna vara att företag 1’s HR-ansvarige är ny i sin roll och att diskussioner kring HR-

funktionens framtid ännu inte hållits i samma grad. Vidare verkar HR-ansvarige i företag 2 

vara mer involverad i verksamhetssyrningen än HR-ansvarig i företag 1, vilket skulle kunna 

bidra till ökade förutsättningar till en mer enhetlig bild av HR-funktionens roll. I företag 3 är 

det svårare att utläsa orsaker till diskrepansen, men en potentiell förklaring är att detta företag 

är betydligt större vilket skulle kunna bidra till en mindre nära kommunikation. Både HR-

ansvarige och samtliga avdelningschefer i företag 2 vittnar om en stark teamkänsla och ett 

nära samarbete. Även i företag 1 och 3 framstår ett samarbete och en kontinuerlig kontakt, 

men samma teamkänsla inkluderande HR-fuktionen framgår inte i lika hög grad i dessa 

företag. I en jämförelse mellan de tre företagen är det företag 2 som påvisar den mest eniga 

bilden kring HR-funktionens roll, både gällande dagens funktion, framtidens funktion men 

även vad som efterfrågas av HR och vad HR önskar göra. Möjligen kan det nära team-arbetet 

vara en förklaring till att det råder större samstämmighet kring HR-rollen i företag 2, jämfört 

med de andra två företagen. I detta är arbetssätt och kommunikation centralt – det hade därav 

kunnat vara en intressant infallsvinkel i vidare studier (se avsnitt 5.9 – förslag till vidare 

studier). 

 

Även om det råder varierande samstämmighet gällande avdelningschefers efterfrågan och 

HR-ansvarigas önskan avseende HR-arbete i de studerade företagen, visar vårt resultat att 

efterfrågat HR-arbete främst utgörs av mjuk HRM, medan majoriteten av HR-ansvarigas 

vision och önskade framtida HR-arbete består i hård HRM. Gemensamt för samtliga företag 

är alltså att det avdelningscheferna efterfrågar mer mjuk HRM som går i linje med en mer 

stödjande HR-roll (Damm 1993; Legge 1989, 1995; Storey 1987, 1989; Tengblad 2000). 

Tidigare forskning (exempelvis Batt & Banerjee 2012; Ferris et al. 1999; Ghalamkari et al. 

2015; Payne 2010; Thilander 2013) visar på att dagens HR-arbete i allt större utsträckning är 

av mer strategisk karaktär, präglat av hård HRM via ökade mätningar av personal och en mer 

verksamhetsdrivande HR-position (Batt & Banerjee 2012; Feather 2008). Även vårt resultat 

pekar på att HR-arbetet utvecklas i denna riktning avseende HR-ansvarigas utsagor och 

framtidsvisioner. Samtidigt efterfrågar organisationen en HR-funktion som utgör ett stöd, ser 

till medarbetarnas mående och företagets värdergrund – i linje med en mer stödjande roll och 

mjuk HRM (Damm 1993; Legge 1989, 1995; Storey 1987, 1989; Tengblad 2000). HR-

funktionernas omgivining efterfrågar således en forna HR-roll i linje med HR-arbetets första 

50 år snarare än de 50 senare (Damm 1993; Thilander 2013). HR-funktionerna verkar alltså 

anamma den strategiska trenden i linje med tidigare forskning (exempelvis Batt & Banerjee 

2012; Ferris et al. 1999; Ghalamkari et al. 2015; Payne 2010; Thilander 2013) i större 

utsträckning än resterande del av organisationerna. I tidigare forskning framgår ett gap mellan 

HR-forskningen och HR’s praktik (Adams 2011; DeNisi, Wilson & Biteman 2014; Cascio 

2007; Cohen 2007; Dedrick & Gibson 2007; Rynes, Giluk & Brown 2007). I denna studie 

framgår av ovan förda diskussion ytterligare ett problematiskt gap inom fältet – diskrepansen 

mellan avdelningarnas mjuka efterfrågan kontra HR’s hårda framtidsvision. Värt att betona är 

att detta främst gäller företag 3 och till viss del företag 1, därav finns i denna studie, det 

begränsade antalet studieobjekt till trots, även exempel på HR-funktioner och organisationer 

där större samstämmighet råder.  

 



 

 - 48 - 

5.7 HR som stöd 

 

Samtliga respondeter i denna studie förklarar att HR-funktionen utgör ett stöd i 

organisationen, primärt för chefer. Vidare har det, under alla intervjuer, framkommit att HR-

avdelningen även ska agera stödpart för medarbetarna - en uppfattning som främst 

avdelningscheferna explicit uttrycker, men som även återfinns i varje HR-ansvarigs 

beskrivning av HR-rollen. HR-funktionen ska alltså agera både arbetsgivarpart och 

medarbetarstöd i linje med ett dualistiskt perspektiv (Evans 1999; Tengblad 2000). Här 

identifierar vi en risk att HR-funktionen sänder ut dubbla signaler där medarbetare kan 

uppleva en förvirring kring vem HR-avdelningen faktiskt är till för. Detta återfinns i företag 3 

där en av avdelningscheferna vittnar om att hens medarbetare upplever ett bristande 

förtroende för HR-funktionen. Vidare finns flertalet exempel på att organisationer inte förstår 

vad HR-avdelningen gör, såsom konflikten gällande vem som innehar rehabiliteringansvar i 

företag 1. Ytterligare ett exempel framgår av följande citat ”Det får jag ofta höra från mina 

kollegor på avdelningen, att vad gör de egentligen på HR?” (Avdelningschef 3, Företag 3). 

Förvirring kring HR-rollen och bristande förtroende kan potentiellt bottna i det dualistiska 

perspektiv som förklaras ovan – att organisationen, i synnerhet medarbetarna – inte vet vem 

HR-funktionen finns till för. En möjlig konsekvens av detta och de dubbla signaler som HR-

avdelningen sänder ut, kan vara att medarbetarnas förtroende för HR sjunker ytterligare. Att 

både signalera ett individperspektiv och ett organisationsperspektiv, som dualistisk HR 

inrymmer (Tengblad 2000; Thilander 2013) kan resultera i personalens misstanke om att det 

individorienterade HR-arbetet har en bakomliggande agenda - att det egentligen bedrivs 

utifrån ett lönsamhetsperspektiv. Vill det sig riktigt illa kan medarbetarna till och med 

uppleva HR-funktionen som falsk - att den existerar till organisationens fördel snarare än till 

individens. Detta kan ses som en möjlig konsekvens då mjuk HRM även inom forskning 

framhålls som viktig, men att utvecklingen trots det vittnar om att hård HRM tillskrivs allt 

större utrymme (Welch & Welch 2012). Det hårda perspektivet tycks således överordnas det 

mjuka trots en utbredd tro på det senare.  

 

Vi ser att HR emellanåt är en relativt utskälld funktion, likt Cappelli (2015) menar – att man 

älskar att hata HR. Att det är lätt att skälla på HR-funktionen kan bottna just i ovan beskrivna 

dualism och att det, denna till följd, är svårt att förstå vad de gör tillika vem de finns till för. 

Att detta inte är tydligt är vidare förklarligt, då fältet under sina dryga 100 år, har utvecklats 

snabbt och således kontinuerligt förändrats (Damm 1993; Boglind, Hällsten & Thilander 

2013). Evans (1999) förklarar den oklarhet som kantar fältet med att HR-medarbetare hamnat 

i en klämd position just till följd av det växlande som under lång tid förelegat mellan rationell 

(hård) och normativ (mjuk) styrfilosofi - att det, för dem, varit otydligt vilket perspektiv HR-

arbetet har varit avsett att bedrivas ur.  Det verkar vara HR-avdelningen som får ta emot 

kritiken och bära en viss skuld, även om det faktiskt inte bara är de som yrkar för en dualistisk 

roll bestående av både arbetsgivar- och medarbetarpart. Till stor del, i denna studie, är det 

faktiskt avdelningscheferna som menar att HR-funktionen ska utgöra stöd för båda parterna. 

HR-funktioner får alltså ta en del skäll och kritik angående sin motstridiga roll, som de 

faktiskt inte är ensamt skyldiga till, vilket vittnar om den den klämda position Evans (1999) 

menar att HR-medarbetarna hamnat i - en position som inte skänker dem förutsättningar att se 

och utnyttja båda perspektiven. Det råder alltså dualitet och motsättning inom de HR-

funktioner vi studerat, vilket, främst i företag 3, verkar skapa en viss förvirring och bristade 

förtroende för HR. Kanske är det likt Evans (1999) menar, ett erkännande av det dualistiska 

perspektiven som behövs i detta avseende, för att kunna utnyttja fördelarna med både mjuk 

och hård HRM samt minska den förvirring som emellanåt verkar råda kring HR’s funktion. 
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5.8 Slutsatser och avslutande reflektion  

 

Vårt syfte med denna uppsats är, likt tidigare beskrivet, att bidra med praktiknära kunskap om 

hur HR-arbetet sker i praktiken. Utifrån detta har vi identifierat ovanstående områden som vi 

menar är talande för det HR-arbete som sker i studerade organisationers praktik. Dessa 

områden bildar sammantaget en mångfasetterad bild av HR-arbetet, genom vilken det blir 

synligt att HR inrymmer ett brett spektra av aktiviteter samt roller, vilka ibland är svåra att 

integrera i samma funktion.  

 

En slutsats som kan dras utifrån ovanstående diskussion är att praktikens HR-arbete och HR-

funktioners roll är ganska tvetydig och av dualistisk karaktär. Ett enkelt exempel på detta är 

att HR ska och förväntas utgöra både arbetsgivar- och medarbetarpart, två roller som initialt är 

svåra att förena. Dualistisk HRM är, likt Evans (1999) menar, inte nödvändigtvis icke 

önskvärt, utan ett erkännande av dess existens skulle kunna medföra möjligheter att införliva 

fördelarna från bägge perspektiv. Det kan inte sägas vara en orimlig vision för HR-funktionen 

att vilja se till både medarbetarnas mående och utveckling (mjuk HRM) och organisationens 

lönsamhet (hård HRM). Det vi ser som centralt är dock att detta erkänns, både inom HR-

funktionen och organisationen i stort. Utifrån de toerier som inryms i vår analysmodell - hård, 

mjuk och dualistisk HRM - kan vi se att det perspektiv som främst påträffas i organisationers 

praktiska verklighet, är en kombination av både det hårda och mjuka synsättet. Således kan 

det dualistiska perspektivet sägas vara det som är mest framträdande. Denna studie bidrar 

alltså teorin med en ytterligare dimension - att HR-arbetets utövande inte enbart bör betraktas 

som en dikotomi (mjuk och hård HRM), utan att även dualistisk HRM beaktas, då detta 

perspektiv i större utsträckning tar hänsyn till HR-funktionens komplexa kontext.  

 

I vår problemdiskussion framkommer att tidigare forskning i stor utsträckning åsyftar att 

förklara HR-funktioners arbete i allmängiltiga drag snarare än i specifik kontext, vilket vi inte 

ser som mindre relevant. Det viktiga är enligt oss inte att tydliggöra en allmänt hållen 

definition av HR-funktionen och därmed fastna i ett sanningssägande likt det universiella 

perspektivet (Boglind, Hällsten & Thilander 2013), utan det centrala är i vår mening att 

internt i varje organisation tydliggöra definitionen av HR-funktionens roll. En slutsats i denna 

studie är alltså HR-funktionens roll är beroende av dess kontext och att denna därav aldrig bör 

förbises då HR-funktionens agenda utformas.  

 

Ytterligare en slutsats är att HR-funktionens roll, utöver att vara samstämmig internt, också 

bör kommuniceras ut i organisationens alla led. Detta för att undvika att det enbart, i bästa 

fall, är HR-funktionen och de högsta avdelningscheferna som är medvetna om HR’s funktion 

i företaget. Att tydligt kommunicera HR’s roll tror vi medför att HR-funktionen synliggörs 

samt blir mer transparent. Därigenom anser vi att förutsättningar skapas att reducera den 

förvirring som föreligger funktionen samt att öka medarbetarnas förtroende för denna. Genom 

detta tydliggörande ser vi även att de förväntningar som ställs på HR bättre korrelerar med 

dess verkliga förutsättningar och att ”HR som jultomte” – hen som bara gör alla besvikna – 

undviks.  

Sammanfattningsvis har vi alltså kommit fram till att det HR-arbete som sker i praktiken, likt 

tidigare forskning indikerar, är av mångsidig och motsättande karaktär. Utifrån vår diskussion 

drar vi slutsatserna att förutsättningar för ett lyckat HR-arbete består i att erkänna HR-

funktionens inneboende dualitet, skapa en internt samstämmig bild av HR-funktionens roll 

samt kommunicera denna till samtliga organisationsmedlemmar. 
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5.9 Förslag till vidare studier  

 

Som tidigare påtalats har den snäva tidsram som studien styrts av, i viss mån, begränsat 

denna. För att skapa en starkare anknytning till resultatet skulle därmed en viss utvidgning av 

studien kunna göras. Det skulle enligt oss vara intressant att genom en longitudinell studie 

undersöka HR-funktioner i sitt specifika sammanhang. Detta för att, i relation till de 

förändringar som under studieperioden föreligger verksamheten och dess omgivning, upprätta 

en bild av HR och dess funktion. Det skulle även vara av intresse att studera ett större antal 

organisationer, exempelvis inom en viss bransch, i syfte att vidare utveckla förståelsen för 

HR’s funktion. Som framgår i vår diskussion finns indikationer på att arbetssätt och 

kommunikation kan påverka organisationens samstämmighet gällande HR’s funktion – därav 

kan dessa vara intressanta infallsvinklar för vidare studier. Av studiens resultat framgår även 

att det emellanåt finns en misstro hos personalen rörande HR-funktionen – att de inte vet vad 

HR gör och vem funktionen finns till för. Utifrån detta hade det varit intressant att utöka 

studien med intervjuer från medarbetare på alla nivåer i organisationen, för att närmare 

undersöka dessas syn på HR. Via intervjuerna med HR-ansvariga i denna studie framgår att 

HR-funktionen emellanåt, främst historiskt sett, avfärdats som mindre viktig och inte alltid 

tagits på allvar. Vi tycker oss skönja en retorik kring HR-yrket som möjligen skulle kunna 

härledas till att det historiskt varit ett typiskt kvinnligt yrke. Utifrån detta ser vi 

genusperspektivet som en intressant infallsvinkel på HR-arbetet, genom vilken den retorik 

som omger HR-medarbetare, tillika avdelningens ställning, eventuellt skulle kunna förklaras 

ytterligare.  
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7 Bilagor 
 

7.1 Intervjuguide HR-ansvarig 

 

Agenda:  

 Introduktion och syfte 

 Etiska riktlinjer: kommer inte använda företagsnamn eller era namn i uppsatsen, men 

handledare och examinator kommer veta vilka företag vi intervjuat 

 Inspelning 

Kan du beskriva din roll som HR-ansvarig? 

 

Vad är det konkret som er HR-avdelning gör? Ge exempel 

 

Kan du beskriva det som du anser är kärnan i det HR-arbete som ni bedriver?  

Vad är er viktigaste, mest centrala funktion/roll? 

 

Kan du förklara HR-funktionens uppdrag, vad ska HR göra? 

 Vad ska ni, enligt ledning/rollbeskrivning göra? På pappret? 

Är du som HR-ansvarig en del av ledningsgruppen? 

 förklara din roll i ledningsgruppen - vad svarar du för? 

Om du tänker fritt vad skulle du vilja att HR-funktionens agenda såg ut?  

 Vad hade du velat att HR skulle ägna sig åt (dream big) Ge exempel!  

 Hur ser denna “drömbild” ut jämförsvis med hur ni arbetar idag? (Se till att få en 

jämförelse) 

Hur ser samarbetet ut med andra avdelningschefer? 

 

Finns det några nyckeltal relaterade till HR?  

 Exempelvis, i termer av hållbarhet inom organisationen - hur många åker 

kollektivt/cyklar? Personalomsättning? Försäljning?  

 (Med nyckeltal menar vi att man mäter personal) 

Kan du beskriva en stor utmaning du erfarit som HR-ansvarig (i detta företag) exempelvis en 

förändring/omorganisering? 

Följdfrågor om: 

 hur informerade du personalen 

 hur hanterade du konflikter/oro/motsättningar till förändringen, etc 

 Vad såg du som det mest centrala att lägga vikt vid i förändringen (ex personalens 

(motivation/hälsa, resultatet, ledningens krav osv) 

Avslut: 

 Går det bra att vi kontaktar dig om vi behöver komplettera någonting?  

 Tack för din medverkan! 
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7.2 Intervjuguide avdelningschefer 

 

Intervjuguide avdelningschef 
 

Agenda:  
 Introduktion och syfte 

 Etiska riktlinjer: kommer inte använda företagsnamn eller era namn i uppsatsen, men 

handledare och examinator kommer veta vilka företag vi intervjuat 

 Inspelning 

 

Kan du beskriva din roll som avdelningschef? 

 arbetsuppgifter 

 ansvarsområden 

 kan du beskriva din avdelning - hur många anställda, vad jobbar just ni med? 

 vad skulle du säga är kärnan i er verksamhet? 

 

Kan du beskriva HR-avdelningen i det här företaget, vad anser du är dess funktion?  

 

Kan du säga konkret vad HR gör? Vet du det? Har du en inblick? 

 

Vad anser du att HR-avdelningen bidrar med till din verksamhet?   

 Hur ser er relation ut?  

 Skulle du säga att HR är ett stöd för dig och din verksamhet? 

 I så fall - vilket stöd får du idag? 

 Hur ser detta stöd ut rent konkret? Ge exempel 

 Om inte ett stöd: hur skulle du beskriva deras arbete?  

 Hur viktigt anser du att det är med en HR-funktion för dig och din avdelning? Samt 

för hela verksamheten i stort? Vad anser du är viktigt? Varför? 

 Vad skulle säga är HRs mest centrala funktion? Vad syftar dem till? 

 

Om du får tänka helt fritt -  vad önskar du att HR fokuserade på/arbetade med? 

 Jämför detta med dagens läge? 

 Saknar du något stöd idag? 

 

Kan du beskriva en större utmaning du haft i din roll som avdelningschef? Exempelvis en stor 

omorganisering, förändring, svårt läge etc? 

 fick du någon support eller samarbete från HR? 

 Om nej: hade du önskat det? 

 i så fall, gällande vilka frågor/situationer? 

 Varför tror du att samarbetet brister? 

 Kommunicerades önskemål om annorlunda samarbete/support? Fördes en dialog? 

 Om ja: var det till hjälp? 

 På vems initiativ? 

 Hur såg supporten/samarbetet ut rent konkret? 

 Om du ser tillbaka på situationen idag; vad hade du velat göra annorlunda? (även i 

termer av samarbete med HR) 

Avslut: 
 Går det bra att vi kontaktar dig om vi behöver komplettera någonting?  

 Tack för din medverkan!



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

Besöksadress: Allégatan 1 · Postadress: 501 90 Borås · Tfn: 033-435 40 00 · E-post: registrator@hb.se · Webb: www.hb.se 


