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HR-PERSONERS UPPLEVELSER AV NÄTVERK, TYNGRE 
ARBETSSITUATIONER SAMT PROFESSIONELLT AGERANDE   

Therése Hansson  

Studien syftar till att beskriva HR-personers upplevelser av 
innebörden och nyttan av nätverk. Den skildrar även deras 
tankar kring betydelsen av hanteringen av en tyngre 
arbetssituation. Slutligen undersöks innebörden och svårigheten 
att arbeta professionellt inom HR. Materialet från fem 
djupintervjuer genomgick en induktiv tematisk analys. 
Resultatet visar att nätverk framförallt handlar om att underlätta 
för den egna individen. Nätverken som återfanns var sociala 
och yrkesmässiga. Tyngre arbetssituationer inbegriper brist på 
resurser, psykiska påfrestningar och negativa förändringar i 
organisationen. Vid situationer av en mer känslig natur vänder 
individen sig främst till externa personer. Stöd inom 
organisationen erhålles via VD, ledningsgrupp, chefer och den 
egna arbetsgruppen. En hållbar lösning nås effektivast genom 
ett fokuserat och systematiskt arbete. Professionalism baseras 
främst på erfarenhet och innefattar ett föredömligt och 
konsekvent handlande, integritet samt ett bidragande till 
företagets resultat. Resultatet anses användbart i den privata 
sektorn för nyutbildade eller yrkesverksamma HR-personer i ett 
förberedande respektive reflekterande ändamål.   

En personalavdelning, så kallad Human Resource-avdelning (HR-avdelning), får i det 
dagliga arbetet ta del av många sekretessbelagda och i vissa fall betungande uppgifter. 
Den fungerar som en stödfunktion till andra avdelningar, exempelvis vid eventuella 
personalproblem eller vid krishantering. Men hur går egentligen personavdelningen 
själv tillväga när den behöver stöd? Möjligheten finns oftast att ventilera problem 
sinsemellan inom avdelningen, dock sitter HR-chefen många gånger på sådana 
uppgifter som inte tål att ventileras med någon, inte ens med ledningsgruppen. Vart 
vänder sig denna person? När känner individen att det är aktuellt att ta hjälp av en 
extern kontakt? Hur går man tillväga i sådana situationer? Det är förmodligen 
individuellt och baseras på ens personliga behov.    

Somliga forskare gör en tydlig skillnad mellan den enskildes sociala nätverk och 
dennes yrkesmässiga nätverk (Drake & Solberg, 1996). Sociala nätverk kan definieras 
som de personer en individ har kontakt med utifrån ett socialt ändamål, vare sig det 
gäller en samtalspartner under lunchen eller annan social samvaro efter arbetstiden. 
Ett sådant nätverk består av informella relationer mellan människor som interagerar 
med jämna mellanrum (Fyrand, 1994, refererat i Drake & Solberg, 1996). Ett 
yrkesmässigt nätverk består av en eller flera kontakter som baseras på ett sakkunnigt 
innehåll. Exempelvis en kontakt som tas för att lösa ett arbetsrelaterat problem eller 
för att utveckla yrkeskompetensen hos sig själv eller hos sin avdelning. I detta nätverk 
ingår de människor som först och främst rådfrågas på grund av deras yrkesmässiga 
kompetens (Drake & Solberg, 1996).  
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Sociala nätverk och socialt stöd har en positiv inverkan på såväl den somatiska som 
den mentala hälsan samt på livskvaliteten. Detta gäller för så väl friska som kroniskt 
sjuka individer (Berkman, 1985, refererat i Cohen & Wills, 1985 refererat i Fyrand, 
Finset, Glennås, & Moum, 2003).   

Tyngre arbetssituationer i form av psykiska påfrestningar är inga ovanliga inslag i 
HR-verksammas vardag. I dessa situationer är det viktigt med möjligheten att kunna 
ventilera och få hjälp med handlingsplaner. HR-avdelningen kan bland annat använda 
sig av en coach, en debriefingperson eller sin familj. Debriefing är ett 
tillvägagångssätt som används för individer eller grupper som varit utsatta för 
onormalt påfrestande händelser. Målet är att reducera de stressreaktioner som 
händelsen gett upphov till samt att snabba på återhämtningsprocessen och att 
identifiera personer som är i behov av ytterligare hjälp (Elhai, & Reyes, 2004). Teorin 
är att ju snabbare den psykologiska bearbetningen påbörjas efter en traumatisk 
händelse, desto lägre risk att utveckla bestående psykiska besvär (Andersson, Larsson, 
& Tedfelt, 1998). Flera studier visar att individer som omges med vänner, en 
livspartner och familjemedlemmar som tillför psykologiska och materiella resurser 
har bättre hälsa än de med färre stödjande sociala kontakter (Broadhead et al., 1983, 
refererat i Leavy, 1983, refererat i Mitchell, Billings, & Moos, 1982, refererat i Cohen 
& Wills, 1985).   

I dagens samhälle är professionalism något som är väl omtalat och som kan appliceras 
på alla tänkbara yrken och situationer. Dock skiljer sig dess innebörd åt beroende på 
var fokus ligger. Farndale (2005) påpekar att diskussionen kring professionalism inom 
HR-världen är aktuell i hela Europa. Hon poängterar att innebörden av att vara 
professionell dock kan variera bland annat på grund av den kulturella kontexten. 
Enligt en brittisk studie grundar sig en HR-avdelnings professionalism på två delar, 
dels värdet på det strategiska bidraget organisationen förses med, dels på individernas 
kompetens. Det förstnämnda baseras på deltagandet i företagets strategiska 
utveckling, styrelsemedlemsskap, decentralisering av HR-relaterade ärenden till 
linjechefer samt en utvärdering av avdelningens prestationer. Den andra delen av 
professionalism inom HR-avdelningen vilar på att individerna har en gemensam 
grund att stå på gällande uppförande och normer, att de finns ett gemensamt 
kunskapsinnehåll samt att individerna har ett så kallat certifikat som visar att rätt 
kvalifikationer innehas (Farndale, 2005).   

Definitioner 
Från och med sent 1980-tal blev det allt vanligare att benämna personaladministration 
med de engelska orden HRM (Human Resource Management) och HR (Human 
Resources). De tidigare använda orden PA (personaladministration), 
personaladministratör etc. levde kvar, dock något i bakgrunden. Idag används både 
den engelska och svenska terminologin. De företag som väljer det engelska 
språkbruket är ofta IT-företag och firmor som har engelska som koncernspråk 
(Granberg, 2006). Granberg menar att somliga användare av de engelska termerna 
hävdar att begreppen står för ett annan slags PA än den gamla. Han anser dock att det 
enbart är olika benämningar på samma typ av personalfrågor.    

Nedan följer en definition av HR:s innebörd samt dess mål.   

The people that staff and operate an organization  as contrasted with the financial 
and material resources of an organization. The organizational function that deals with 
the people ... (Tracey. W. R, 2004, refererat av Heathfield. S. M., 2007). 
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The objective of Human Resources is to maximize the return on investment 
from the organization's human capital and minimize financial risk. It is the 
responsibility of human resource managers to conduct these activities in an 
effective, legal, fair, and consistent manner (Wikipedia, the free encyclopedia, 
2007).  

Human Relationsskolan 
Under 1920-talet började personalchefer att bli en erkänd yrkesgrupp. Dessa kunde 
med hjälp av utförda samhällsstudier visa på hur företag skulle uppnå en ökad 
produktivitet genom att förbättra de anställdas arbetsvillkor (Eriksson-Zetterqvist, 
Kalling & Styhre, 2005). Företagen ville reducera den årliga personalomsättningen 
som kunde ligga på 300 %. Eriksson-Zetterqvist et al. (2005) menar att ytterligare ett 
problem var att arbetet upplevdes som monotont och meningslöst med anledning av 
Scientific Management och den moderna produktionstekniken.   

Blomé (2000) förklarar att Fredrick Taylors Scientific Management-teorier, som var 
som mest omtalade under början av 1900-talet, hade som målsättning att genom 
vetenskapliga metoder hitta det bästa och tidseffektivaste arbetssättet. Detta 
tillämpades genom strategin det finns ett bästa sätt & rätt man på rätt plats . 
Eriksson-Zetterqvist et al. (2005) påpekar att Taylors synsätt innebar att människan är 
helt styrd av ekonomiska faktorer. Engwall (1992) poängterar att företrädare för 
Human Relationsskolan dock menade att hennes behov inte enbart är präglat av 
ekonomisk karaktär. En förutsättning för att individen ska utföra ett bra arbete är att 
hon i första hand mår bra (Eriksson-Zetterqvist et al., 2005). Att enbart fokusera på 
ekonomiska intressen och individens förmåga bäddar för konflikter mellan ledning 
och arbetare (Blomé, 2000).   

Human relationsrörelsen tog sin början i och med Hawthorneprojektets start år 1924 
vid Western Electrics Hawthornefabriker i utkanten av Chicago (Blomé, 2000). Elton 
Mayo förknippades tidigt med studierna trots att han varken var delaktig i planeringen 
eller genomförandet av projektet. Hans uppgift blev att agera språkrör för projektets 
räkning och betraktas än idag som Humanrelationsskolans grundare (Eriksson-
Zetterqvist et al., 2005). Studierna påbörjades med anledning av den ökade 
missbelåtenheten vid fabriken. Blomé (2000) pekar på att resultatet visade att de 
materiella förhållandena inte var de väsentligaste för arbetsmoralen och 
produktiviteten. Sociala faktorer så som känslan att tillhöra en grupp och behovet av 
trygghet var klart mer avgörande. Begrepp som arbetstillfredsställelse samt 
motivation tillhörde de kritiska faktorerna. Human Relationsskolan fick sitt namn med 
anledning av att faktorerna uppstod i samarbetet mellan människor (Blomé, 2000).    

Human relationsrörelsen har varit utsatt för diverse kritik. Nordlund (2006) räknar 
upp ett antal av dessa punkter. Rörelsen har bland annat kritiserats för att sakna djup 
och precision samt har beskyllts för att ha som målsättning att kontrollera människor 
och få dem lojala genom manipulation. Hon pekar även på kritiken om att teorin 
enbart ser till individen och inte till hela företaget, dessutom att den förnekar 
omgivningens betydelse.  

Personaladministrationens historia inom Sveriges gränser 
Granberg (2006) berättar att i samband med industrisamhällets framväxt på 1900-talet 
ökade intresset kring personalfrågor vilket medförde att mer organiserade former 
skapades. Arbetsgivarna tog ett större ansvar gentemot de anställda och införde 
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sjukvård, skolor och första steget mot arbetarskydd inleddes. 
Personaladministrationen förgrenades och bildade två skolor. Först ut var den 
personalsociala grenen. År 1915 anställdes den första personaladminstratören som var 
en fabrikssyster. Bark, Lam och Olsson (2004) menar att det var 1900-talets 
motsvarighet till personalvetare, vars uppgift var att ombesörja 
utbildningsverksamheten samt de hälsorelaterade frågorna. Detta medförde att 
kuratorer och personalkonsulenter anställdes. Granberg (2006) poängterar att än idag 
representeras denna yrkeskategori främst av kvinnor.  Han berättar att deras uppgift 
var att ha översikt över arbetskraftens hälsorelaterade delar, assistera ledningen vid 
anställandet av personal och bidra till personalens kompetensutveckling. Denna del 
representerar den mjukare delen av HR. Efter andra världskriget växte den andra 
grenen fram, den hårdare delen. Fokus låg på att ordna en effektivare administration. 
Det rådde högkonjunktur och den tekniska utvecklingen var i full blom. Företagen 
expanderade så det knakade. Extra personaladministratörer anställdes för att ta hand 
om rekrytering och löneadministration. Den nya tekniken krävde ökad kompetens hos 
personalen som ledde till att utbildningssamordnare anställdes. Begrepp som 
organisationsutveckling, chefsplanering och personalplanering blev moderna 
(Granberg, 2006). På 1970-talet fick man en helhetssyn på människan. Det var 
omöjligt att hålla isär de ovan nämnda grenarna. Det gick inte att göra en distinkt 
skillnad mellan ekonomiska, tekniska och personaladministrativa system å ena sidan 
och människor å andra sidan (Granberg, 2006).  

Systemen är gjorda för att resurserna ska kunna utnyttjas. Men det är 
människorna som är en förutsättning för systemen, det är de som gör systemen 
levande. Människorna är inte längre bara en av företagets resurser. Människan 
är en förutsättning för att de andra resurserna ska kunna utnyttjas (Granberg, 
O., 2006, sid. 14).  

Under 1980-talets första del skiftade svenska företags fokus från den inre 
effektiviteten till fokus på omvärlden, kunderna stod i centrum. Detta resulterade i att 
personalfrågorna istället kom att behandlas ur ett ledningsperspektiv dock fortfarande 
med samma förfaringssätt och åtgärder (Granberg, 2006).  

Syfte 
Syftet med uppsatsen var att undersöka tre delar: 

- Hur uppfattar HR-personer innebörden, användbarheten och betydelsen av 
nätverk? 

- Betydelsen av stöd, tillvägagångssätt samt möjligheten att dra lärdomar av en 
tyngre arbetssituation.  

- Innebörden och svårigheten kring att arbeta professionellt inom HR samt hur 
man anammar ett professionellt tillvägagångssätt.   

Uppsatsen vänder sig till alla de som har ett intresse av, kommer i kontakt med eller 
arbetar inom HR. Samtliga delar riktar sig dock framför allt till två kategorier; 
yrkesverksamma och de som är på väg ut i arbetslivet. Gällande den första kategorin 
är rapporten främst ur ett förberedande perspektiv av vad som komma skall, samt ett 
medvetandegörande av vissa delar som har en betydande roll i en framtida 
yrkeskarriär. För den andra kategorin är syftet snarare att stanna upp och reflektera 
över tillvägagångssätt och tankebanor samt att leda till en granskning av sin yrkesroll.     
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Metod  

En kvalitativ metod valdes med tanke på studiens explorativa karaktär samt dess 
fokus på människors upplevelser. Valet av ämne samt det insamlade materialet 
lämpade sig bäst att analyseras utifrån en induktiv tematisk analys.   

Deltagare 
Tre av HR-personerna hade författaren tidigare varit i kontakt med i antingen arbets- 
eller studierelaterade sammanhang, resterande två blev jag rekommenderad att söka 
upp. Deltagarna kontaktades via mail med en inbjudan i form av ett introduktionsbrev 
samt en bilaga med en kort beskrivning kring undersökningens syfte, karaktär samt 
information om etiska förhållningsregler. Samtliga var välvilligt inställda till 
deltagandet i studien och tider för intervju bokades in.  

De medverkande var fem kvinnor i åldrarna 33-65 år inom den privata sektorn. Den 
första befann sig på ett företag i Stockholms närområde och arbetade som 
personalchef i filmbranschen sedan 15 år tillbaka på den aktuella arbetsplatsen. 
Hennes erfarenhet av en personalchefsfunktion sträckte sig 20 år tillbaka i tiden. Den 
andra respondenten besatt erfarenhet av HR sedan sju år tillbaka och var personalchef 
på det aktuella bolaget sedan 2,5 år tillbaka. Företaget låg i Stockholms närområde 
och befann sig inom informationslogistiksbranschen.   

Den tredje respondenten arbetade sedan 30 år på det aktuella företaget. Det låg i 
Stockholms innerstad och befann sig inom fackförbundsbranschen. Hon arbetade som 
tillförordnad verksamhetschef med personalansvar över 40 personer. Erfarenheten av 
att ansvara för personal sträckte sig 15 år tillbaka i tiden. Fjärde respondenten var 
personalchef sedan 6 månader men hade erfarenhet av HR sedan 23 år tillbaka, flera 
år som personalchef. Företaget låg i Stockholms närområde och befann sig i 
transportbranschen. Den sista respondenten befann sig på ett företag i Stockholms 
innerstad och arbetade som personalchef i bokförläggarbranschen sedan fem år 
tillbaka. Innan dess hade hon fyra års erfarenhet som personalchef på olika företag 
men hade främst arbetat inom bank och finans.  

Datainsamling 
Data samlades in genom djupintervjuer i ett avskilt mötesrum på respektive 
arbetsplats. Tiderna för intervjuerna varierade från 45 min till 90 minuter. Tiden 
styrdes i första hand av den överenskommelse som förelåg intervjun, att den skulle 
pågå ungefär en timme. Om respondenten dock visade sig ha mer tid till sitt 
förfogande fortsatte intervjun och längden styrdes då av informationens relevans för 
undersökningen. Från en av intervjuerna försvann fem minuter från bandet på grund 
av dålig bandkvalitet. Detta kompletterades genom utskick av extra frågor till 
respondenten som besvarades mailledes (se bilaga 4).  

Intervjuerna bandades och genomfördes med cirka en veckas mellanrum. En 
intervjuguide användes i form av en punktlista med olika teman samt tänkbara frågor. 
Första delen av guiden bestod av en introduktion av intervjuaren, ämnet, syftet med 
studien, fakta kring intervjuprocessen, behandling av data samt etiska 
förhållningsregler så som frivillighet och konfidentialitet. Dessutom fick 
respondenterna information om att de fick ta del av den ordagranna transkriptionen 
och godkänna denna innan analysen påbörjades. Samtliga blev lovade att få tillgång 
till den färdiga rapporten. Intervjuerna fortsatte sedan med att respondenterna fick 
beskriva sina tankar kring de olika fenomenen; nätverk, tyngre arbetssituationer och 



6  

professionalism. Guiden byggde på att få konkreta exempel och ett berättande kring 
de tre beskrivna fenomenen. Intervjuguiden förändrades och skiftade dock fokus 
under arbetets gång.   

I första intervjun användes intervjuguiden från pilotstudien. Anledningen till detta var 
behovet av mer information kring ämnet nätverk och då övningsuppsatsen handlade 
om detta föll det sig naturligt att använda sig av en redan beprövad intervjuguide (se 
bilaga 1). Vid andra intervjuförfarandet ändrades guiden från att ha behandlat enbart 
sociala nätverk till en mer generell kartläggning av nätverk. Fokus låg på 
professionalitet i HR-rollen samt tyngre arbetsuppgifter (se bilaga 2). Innan tredje 
intervjun ägde rum upptäcktes en mättnad av information gällande nätverk. Detta 
baserades på att den nyinsamlade data i princip överensstämde med den som samlats 
in under övningsuppsatsens gång, varpå intervjuguiden förändrades ytterliggare. 
Denna gång till att enbart skrapa på ytan kring nätverk och ägna mer fokus på tyngre 
arbetssituationer och professionalitet (se bilaga 3). Fjärde intervjun handlade enbart 
om tyngre arbetssituationer och professionalism eftersom en respondent från 
övningsuppsatsen intervjuades på nytt. Därmed fanns redan dennes svar kring ämnet 
nätverk. Vid femte och därmed sista intervjun användes samma intervjuguide som i 
den tredje.   

Förkunskaper  
Författarens erfarenhet av att genomföra djupintervjuer emanerar främst från en 
fempoängs intervju- och metodikkurs som genomfördes föregående termin på 
Stockholms Universitet. Kunskapen fördjupades i och med genomförd pilotstudie. 
Tidigare arbetslivserfarenhet ligger även till grund för dessa färdigheter. Skribenten 
läser för närvarande fortsättningskursen i Psykologi på PAO-programmet (Personal 
Arbetsliv och Organisation) vid Stockholms Universitet. Tidigare har denne 
genomfört kvalitativa intervjuer samt en kvalitativ undersökning i form av en 
pilotstudie, vilket denna studie till viss del grundar sig i. Intresset för ämnet och 
tanken kring uppsatsen väcktes vid ett möte med en mentor sex månader innan 
studien påbörjades. Detta resulterade i en pilotstudie om sociala nätverk. Den aktuella 
uppsatsen tog avstamp i pilotstudien men tillförde även ny information kring ämnet 
nätverk samt utvecklade de nya områdena tyngre arbetssituationer och 
professionalism. Förkunskaperna grundas således i pilotstudien, från samtal med 
mentor, arbetslivserfarenhet samt läsande av böcker och artiklar för att finna 
eventuella definitioner på tänkbara begrepp. Tyngdpunkten av litteraturen lästes dock 
efter analysen med undantag från litteratur som använts i tidigare uppsats.  

Analys 
Intervjuerna transkriberades ordagrant med pauser, suckar, skratt och betoning av ord 
markerade. Därefter analyserades dessa samtidigt genom en tematisk analys. Det 
innebär framförallt att data strukturerades utifrån teman, det vill säga materialet 
strukturerades genom olika rubriker (Langemar, 2006). Analysen följde överlag 
Hayes (2000) tillvägagångssätt för induktiv tematisk analys. Texten lästes igenom 
åtskilliga gånger för att skapa en god överblick över materialet. Delar som upplevdes 
som relevanta för ämnet markerades. Olika teman växte fram vart efter jag delade in 
de sorterade citaten. Därefter gicks texten igenom återigen, en gång för varje tema. 
Stycken som tillhörde de olika temana plockades ut och placerades in under rätt 
avdelning. Under denna process förändrades vissa teman och komprimerades. 
Materialet tillhörande varje tema sammanfattades med egna ord och belystes med 
citat och exempel.    
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Teman, vilka presenteras i form av huvudrubriker, beskrivs och sammanfattas i 
resultatdelen nedan. Huvudrubrikerna delas i sin tur in i underrubriker för att 
underlätta för läsaren.   

Resultat  

Nätverk 
Användandet av nätverk i arbetet anses vara en självklarhet. Kontinuiteten, 
konstellationen och kommunikationsvägarna varierar dock beroende av behov och 
tidsaspekt.  

Nyttan av nätverk. 
Den främsta anledningen till att nätverka, anses vara att man vill lösa ett problem som 
uppstått i en speciell arbetssituation. Olika situationer föder olika behov vilket innebär 
att man behöver vända sig till skilda nätverk beroende av ämnets karaktär. I vissa 
situationer eftersöks färdiga svar och i andra stunder enbart någon att bolla tankar och 
idéer med.   

Att inspireras till nytänkande står även högt bland respondenternas svar. De är alla 
eniga om att behovet av nätverk som inspirationsverktyg är som störst i situationer då 
man sitter ensam på en HR-avdelning. Det brukar innebära att det ej finns någon att 
diskutera HR-relaterade frågor med på företaget främst på grund av frågornas 
sekretessbelagda karaktär. Dessutom anses det viktigt att få diskutera dessa frågor 
med någon som hyser samma intresse inför dem. Detta för att generera ny kraft och 
energi inför kommande och pågående arbetsuppgifter. Utöver detta skapar samtalet 
med en annan individ en ny förståelse kring vad, varför och hur någonting ska uppnås.   

För min egen del så har jag alltid märkt att efter man har haft 
verksamhetsplaneringar så är min energinivå jätte jättehög. Och sen så knaprar jag 
på den på något vis under hela [. . .] terminen eller [. . .] det halvåret till nästa 
verksamhetsplanering och då kommer min energinivå jättehögt igen. Eh . . så jag har 
insett att jag har verkligen behov å [. . .] prata om vad vi ska göra och varför vi ska 
göra det. Och hänga upp det på någonting.   

Nätverksträffar upplevs av majoriteten skapa en kreativ miljö. Vid berättandet av en 
problematisk situation finner oftast den involverade parten lösningen på svaret själv 
vilket i de flesta fall sker redan under själva redogörelsen för problematiken. Syftet 
med att nätverka behöver dock inte alltid vara att man vill lösa ett problem utan kan 
även vara att man vill dela med sig av lyckade processer.    

Vid kritiska beslut och processer är nätverken en god hjälp då dessa bidrar med en 
mer objektiv bedömning och nya infallsvinklar.    

En av respondenterna upplever att externa kontakter är en förutsättning för att 
överhuvudtaget klara av alla sina arbetsuppgifter. Detta då man ej besitter all 
nödvändig kompetens på egen hand. Dessutom anser denne att de kan bistå med 
konkret hjälp som vilar på empirisk erfarenhet vilket i slutänden innebär en enorm 
tidsbesparing.    
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Upparbetade kontakter med externa personer (t ex arbetsgivarorganisation) måste 
man ha, sedan är frågan om det är "nätverk". Annars skulle man inte klara alla 
arbetsuppgifter. Nätverkandet gör också [. . .] att man kan få konkret hjälp vid 
uppstart av olika projekt/policyskrivningar etc. om någon annan haft erfarenhet av 
detta och kan dela med sig. Annars måste uppfinna hjulet varje gång och det skulle ta 
väldigt mycket tid.   

Nätverk ger en möjlighet att få raka och ärliga svar och krypa under den politiska 
korrektheten som annars är svår att komma undan vid möten med individer inom 
samma verksamhet. Nätverket visar även en bild av hur marknaden ser ut utanför 
företaget. Dessutom är det ett effektivt sätt att skära ner på kostnader och reducera 
tidsåtgången för att få tag i likvärdig information. Det betraktas även som en 
trendbevakning av marknaden och som ett sätt att lyckas attrahera och behålla 
personal. Sammanfattningsvis handlar nätverk om att underlätta för den egna 
individen.  

. . .egentligen så handlar nätverk om att göra vardagen smidigare för sig själv. Å 
kan jag med mitt deltagande i ett nätverk bidra till en smidigare vardag för nån 
annan så är det jättebra.

  

Önskvärda beståndsdelar. 
Den viktigaste grundstenen i ett nätverk är att det föreligger ett ömsesidigt förtroende 
mellan parterna. Individerna behöver inte ha alls ha uppnått samma karriärmässiga 
status eller befinna sig inom samma yrke och bransch. Men en gemensam 
förtroendegrund leder till att individerna vågar delge mer tillförlitlig och viktig 
information.   

En förutsättning för ett givande nätverk är att individerna skiljer sig åt gällande åsikter 
och erfarenhetsbakgrund samt att dessa vågar stå upp för sina åsikter.   

Man ska inte bilda nätverk, tycker jag

 

men de e min erfarenhet av alla möjliga 
nätverk, där alla är helt lika. Dom nätverken blir mera [. . .] kafferepsnätverk, att 
man har skitkul ihop, men [. . .] jag blir mer stimulerad av när någon säger emot mig 
i nätverksammanhang, även om det känns jättejobbigt just då. Men när man vet att 
syftet inte är för att såga mig utan att hjälpa till å hitta ännu bättre lösning.       

Respondenterna är eniga om att känsliga ämnen hellre behandlas i mindre grupper och 
i de flesta fall sker detta samtal öga mot öga mellan endast två personer.   

Ska jag prata om så känsliga saker då behöver jag ha en ganska tajt relation å det 
har jag svårare att ha i grupp. Det var säkert därför som PA-forumsklubben inte 
passade mig på samma sätt. För där kan jag få idéer som är lite mer allmänna men 
det jag framför allt behöver mitt nätverk till det é ju när det blir svårt å när det blåser 
å jag bollar jättemycket med min man men han har ju inte HR-biten. (korrigerat)  

Individens funktion. 
Individen bidrar utifrån den kunskap och erfarenhet hon besitter. Rollen blir att agera 
stöttepelare och bollplank. Det handlar om att ge och ta. Främst rör det sig om 
coachningsfrågor, sådant som är konfliktrelaterat och frågor som till en början kan 
anses ofarliga men som blir mer känsliga med tiden.  
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Det kan vara mångfaldsfrågor, det kan vara jämställdhetsfrågor, det kan ju vara en 
mängd olika saker. Å då kan man bidra med utifrån hur man själv har jobbat med det, 
vad man har stött på för svårigheter, hur man fick backa och göra på ett annat sätt 
och så vidare.

  
En distinktion görs mellan de större formella och de mindre informella nätverken. I 
det förstnämnda upplever individen inte att hon har någon specifik uppgift mer än att 
befinna sig på plats, med anledning av att hon blivit kallad, och att deltaga i 
diskussioner. Vissa gånger berikas hon med kunskap och andra gånger inte. I det 
andra nätverket upplever individen sig oftast mer aktiv, då individerna här har en 
närmare relation som baseras på en mer vänskaplig nivå. Till skillnad från det större 
formella nätverket träffas man inte för att man blivit kallad utan man sammanstrålar 
av egen fri vilja. Detta sker under ett ömsesidigt givande och tagande som varierar 
från gång till gång beroende på frågans karaktär och medlemmarnas erfarenheter.    

Interna och externa nätverk. 
Interna nätverk kan exempelvis bestå av gamla eller nya kollegor inom företaget 
medan externa nätverk kan bestå av gamla klasskompisar, tidigare chefer eller 
kollegor med en viss spetskompetens. Utmärkande för denna sistnämnda kategori är 
att kontakterna befinner sig utanför organisationen samt att det råder ett ömsesidigt 
förtroende mellan parterna. I stora företag har man ett mer omfattande utbyte inom 
företaget då det finns fler kompetenser. På en mindre arbetsplats anses behovet att 
nätverka större utanför organisationen, dels för att individen slipper känna sig alltför 
ensam i sin yrkesroll dels för att få idéer om hur denna kan sälja in vissa koncept. 
Särskilt då det råder brist på förståelse inom den egna organisationen gällande HR-
frågor.   

Eftersom HR-arbetet är så brett

 

så kan man absolut inte vara specialist på varje del, 
men jag har kollegor som är specialister på olika delar att jag vet att [. . .] är det 
struliga frågor kring omorganisationer å andra chefer som inte funkar då ringer jag 
till XXX för jag vet att hon är duktig på de frågorna. Å där jag mer kan spy galla över 
att dom gör inte som jag vill eller varför är det så här. För de behöver man också få 
göra med nån som man vet håller tyst. Å det vet man ju med tidigare kollegor [. . .] att 
de har samma höga sekretessnivå som en själv alltså kollegor som man har tyckt varit 
duktiga.  (korrigerat för talspråk)   

Externa nätverk handlar mer om att få en omvärldsuppfattning   

Nätverk inom organisationen handlar ju väldigt mycket om jobbet internt det kanske 
inte lika mycket handlar om att lyfta blicken utanför på samma sätt.

  

En annan anledning till att söka sig utanför det egna företaget kan vara för att 
diskutera problem gällande personer högre upp i organisationen.   

Jag kan inte prata skit om våran VD inför den egna gruppen. Inte ens om det är 
befogad kritik.

   

Dessutom är denna typ av nätverk en möjlighet att få en annan infallsvinkel som att 
exempelvis bilda sig en förståelse för hur man resonerar på försäljningsavdelningen 
kring diverse frågor.   
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Sociala nätverk. 
Sociala nätverk benämns även som informella nätverk och anses vara av mer 
oorganiserad karaktär. De består av en eller flera personer som individen själv har 
plockat ihop under årens lopp. Där sker ett utbyte av erfarenheter och olika typer av 
resonemang förs på ett mer privat plan. Dessa kan delas upp i privata och 
branschspecifika nätverk. Den gemensamma nämnaren är att man kan förhålla sig på 
ett mer avslappnat och personligt plan. Vad som skiljer dem åt är egentligen enbart 
var i ens omgivning nätverket befinner sig och till viss del även karaktären på 
frågorna.   

Just ett socialt nätverk de innebär ju att man kan hämta även bitar för sin 
personlighet och att man kan bolla saker på ett annat sätt, för det behöver ju inte 
enbart vara ett vanligt HR-nätverk där man kanske mer utbyter erfarenheter och där 
man kanske inte ger så mycket av sig själv som person innan man känner dom.

  

Det privata nätverket kan exempelvis bestå av mentorer, klasskamrater och nätverk 
från andra arbetsplaster. De gamla nätverken nyttjas ofta som ett avstamp till att få 
rekommendationer om nya kontakter vid de tillfällen då de ej direkt kan ge det stöd 
som behövs.  I detta nätverk ingår även vänner och familj.  

Branschspecifika nätverk kan exempelvis bestå av en samling HR-chefer. Nätverket 
används för att hålla sig uppdaterad om vad som händer i branschen, dels för 
yrkesrollens räkning men även för individens egen skull då denne vill se olika 
möjligheter inom branschen. Nätverket anses viktigt för det sociala välbefinnandet 
eftersom individen får möjlighet att lägga av sig den professionella kostymen och 
ventilera problematiska händelser. I specifika HR-frågor kan detta nätverk vara att 
föredra framför det privata. Främst med anledning av individernas många gånger 
djupa empiriska erfarenheter och branschkunskap, vilket gör att de kan relatera till 
situationen på ett högre plan och därmed komma med mer insiktsfull feedback.  

Det anses vara lättare att skapa sociala nätverk vid en större arbetsplats och vid större 
HR-funktioner än vid mindre sådana.   

Yrkesmässiga nätverk. 
Respondenterna benämnde denna typ av nätverk antingen som de professionella eller 
som de formella nätverken. Träffarna anses ske under mer organiserade former än det 
sociala nätverkandet. De vilar ofta på en struktur med ramar som bland annat kan 
handla om hur många gånger man ska träffas per år, frågornas art samt vilken 
arbetsmetod som bör användas.    

. . . HR-chefer eller personalchefer som det kallas träffas i ett formellt nätverk så att 
det finns en HR-direktör som kallar in oss ett antal gånger om året. Och där vi då 
träffas och diskuterar formella frågor förhandlingsfrågor, men också om det är 
någonting nytt på arbetsrätten och även då policyfrågor inom koncernen så att vi 
även om vi är olika bolag så med vår egen företagskultur så finns det vissa frågor 
som ska vara gemensamma.

  

Det är främst organisationer som hamnar under denna nätverkskategori. Exempel på 
sådana är arbetsgivarorganisationer och Företagshälsovården. Vad som särskiljer det 
yrkesmässiga från det branschspecifika nätverket är dels den strukturmässiga delen, 
dels valet av deltagarna. Relationen mellan dessa deltagare upplevs även som mer 
opersonlig. 
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. . . Det e en organisation man vänder sig till å så har man tur så träffar man en 
trevlig person. Å så ju mer man jobbar med den desto mer personligt blir det ju även 
om det är på den professionella . . men det är inte nån man pratar skit och dricker vin 
med det är skillnaden mot dom andra.

  
I detta nätverk träffas personer inom branschen för att diskutera nyheter och vad dessa 
kan ha för inverkan på olika företag. Det sker även ett utbyte av erfarenheter och 
samtal förs gällande eventuella arbetsrelevanta problem. Diskussionens karaktär beror 
på hur mycket erfarenhet individerna har av sin arbetsroll. När yngre deltagare 
medverkar, vilka tenderar att ha mindre erfarenhet, blir frågorna ibland av en mer 
rutinmässig art.   

Det är viktigt att agera professionellt. Individen bör passa sig för att bli för social 
eftersom detta kan leda till tappat fokus. I exempelvis fackliga förhandlingar får man 
inte glömma att HR-chefen har ett arbetsgivarperspektiv och fackförbundet innehar ett 
medlemsperspektiv.   

. . . sen kan man skoja å ha kul liksom så, men man får ändå ha ett litet extra filter.  
Å de e också enbart för att de e ju inte alls uteslutet att vi vid några tillfällen kan ha 
helt olika åsikter å att vi måste driva väldigt hårt någonting å dom måste driva hårt 
ifrån sitt perspektiv . . 

  

Tyngre arbetssituationer 
Innebörden av detta begrepp kretsar främst kring situationer där det råder brist på 
resurser, när den egna individen inte har kontroll över situationen och kan råda över 
omständigheterna, vid negativa förändringar i organisationen samt vid 
kompetensbrist.  

När det är ont om resurser i form av tid och personal upplevs arbetssituationen som 
extra tung. Exempelvis när kollegor är sjukskrivna eller enbart ej går på full kapacitet 
får den övriga personalen ökad arbetsbörda.   

Alltså dels det här med dygnets timmar tror jag, det är en begränsning . . när de e 
för mycket bara! Eh . . å man har ingen att delegera till utan allting hamnar på en 
själv å hur mycket jag än jobbar så går det inte ihop. De e tuff arbetssituation när 
man [. . .] hela tiden måste pressa alla andra runtikring för att få saker å gå . 
(Korrigerat för upprepning av ord)  

En psykiskt påfrestande händelse anses även vara en tyngre arbetssituation. Det kan 
innebära att individen drabbas av oroskänslor eller blir illa berörd när denne 
uppmärksammar samarbetssvårigheter bland personalen eller medarbetare som mår 
dåligt. Den känslomässiga delen anses tyngre att tackla än ökad arbetsbelastning.   

En annan tung situation är när en förändring ska genomföras i organisationen som 
kommer att uppfattas som negativ bland de anställda. Det kan omfatta svåra fackliga 
förhandlingar, att informera om en indragen personalförmån eller uppsägningar. Vad 
gäller det sista exemplet är det lättare när det handlar om arbetsbrist än personliga 
skäl, då det är lättare att ta till sig och acceptera som anställd än att ha blivit uppsagd 
på grund av ens egna brister.    
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. . . men anledningen är att det går inte bra, vi tjänar inte tillräckligt mycket med 
pengar. Å då har vi inte liksom råd att vara så här många å därför måste vi byta 
inriktning på det vi gör. Å då krävs det en annan typ av människor en annan 
kompetens å så vidare. Det är ändå argument som nånstans kan sjunka in å man kan 
förstå även om man blir väldigt ledsen av det för man är drabbad så.

  
Dessutom kan det vara svårt att driva igenom någonting som kommer att påverka ens 
egna förmåner så som att gå upp i arbetstid eller förlora semesterdagar. Det absolut 
tyngsta anses dock vara nära HR-avdelningen upplevs som ansvarig för förändringen 
eller initierandet av den, då all kritik riktas mot HR-avdelningen. En ytterligare tung 
arbetssituation anses vara när företaget står inför ett förändringsarbete och det finns 
flera viljor över hur det ska hanteras. Särskilt betungande anses det vara när chefer 
vill, på grund av saknad kompetens, driva igenom processen med hjälp av ett felaktigt 
tillvägagångssätt. Att i detta läge hitta rätt argument som får dessa chefer att förstå 
andledningen till varför det krävs ett annorlunda förfarande anses mycket utmanande. 
Detta görs oftast bäst genom att förklara fördelarna i ekonomiska termer och på så vis 
sälja in HR s argument.  

Å det krävs jättemycket att kunna sälja in sina argument på det här ekonomiska 
sättet då. För att få ledningspersoner att förstå att vi måste liksom gå den här vägen 
om vi ska uppnå det här. Ja . . det är nog faktiskt det tyngsta det tror jag. 
(korrigerat, tagit bort pauser)  

Hantering av tyngre arbetssituationer. 
Hanteringen av en tyngre arbetssituation kan underlättas genom förberedelser, stöd, 
rätt tillvägagångssätt samt genom att dra lärdom av tidigare händelser.   

Förberedelser 
Planering och reflektion inför en stor förändring är av yttersta vikt. Att måla upp olika 
scenarion som kan tänkas äga rum är tillsammans med en väl utarbetad tidsplan 
grunden i förberedelseprocessen, vilket görs i samråd med involverade chefer. Dels 
för att förbereda dessa mentalt inför vad som komma skall, dels för att försäkra sig om 
att alla känner till rutinerna. Det är fundamentalt att alla vet hur man ska agera och 
varför. Är det någon som saknar denna kunskap bör denna individ få möjlighet att öva 
upp sina färdigheter. Utöver dessa anledningar tjänar man på att vara fler vid denna 
typ av reflektion eftersom tillgång till ett bredare kunskaps- och erfarenhetsspektrum 
då erhålles. Att avsätta tid och att inte ha för bråttom genom detta steg betonas.    

. . .min erfarenhet e att långsiktiga hållbara lösningar de hittar man om man tar sig 
tid och om man involverar många.

  

En annan viktig del är att kontrollera vilka lagar som gäller och eventuella avtal som 
finns. I vissa fall kan det finnas avtal som är skrivna långt tillbaka i tiden men som 
fortfarande är gällande. Om innebörden av dessa är oklara bör en jurist kontaktas för 
att rådfrågas. Dels om dess innebörd dels om vilka sanktioner företaget kan göra sig 
skyldigt till.   

Alla involverade parter bör vara medvetna om betydelsen av att hålla ett högt tempo 
genom hela processen, för att göra det så skonsamt som möjligt för de drabbade 
individerna. Dessutom bör det finnas handlingsberedskap för de som drabbas av 
omställningen. Annars kan processen riskera att dra ut på tiden och andra oönskade 
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bieffekter kan uppstå. En viktig del i detta är att se till att det finns stabila och tydliga 
kommunikationsvägar som når ut till alla drabbade parter.   

Stöd 
Med anledning av HR-avdelningens många gånger sekretessbelagda uppgifter är det 
inte alltid lämpligt att vända sig till människor inom den egna organisationen. 
Följaktligen vid situationer av en mer känslig natur vänder individen sig främst till 
externa personer. Exakt vem man anförtror såg åt beror på frågans art. Valet att 
använda sig av externa personer kan också handla om att det saknas en viss 
kompetensdel. Individer och organisationer som kan ingå i dessa kontakter är 
psykologer, olika slag av coacher, företagsjurister och företagshälsovården. En 
gemensam åsikt är dock behovet att få ventilera. En coach anses vara nödvändig vid 
behov av personlig utveckling eftersom relationen bygger på att individen blir 
utmanad av vad coachen säger. Detta är även ett sätt att sortera sina tankar och få 
hjälp med att prioritera.  

I tyngre arbetssituationer kan individen behöva använda sig av en debriefingpartner 
för att få den rätta stöttningen. Denna kan exempelvis vara en psykolog som ger 
vägledning och handledning i vissa situationer såsom svåra sjukdomar i 
organisationen, avtalstvister eller dödsfall. Det rör sig ofta mer om tragedier i 
privatsynpunkt och inte enbart arbetsrelaterade sådana.   

. . . det kan ju också vara personer i organisationen som du har en ganska nära 
relation med yrkesmässigt. Och då ibland känns det nästan oetiskt att gå in i en 
situation. Det är precis på gränsen men det finns ingen som kan gå in och ta det. Och 
då behöver man få lite vägledning eller handledning om inte annat . .  hur ska jag 
agera i det här?

  

Ett djupgående förtroende inom ens arbetsgrupp anses oerhört viktigt för att våga 
ventilera sina känslor. Det kan handla om att individen har blivit irriterad, sårad eller 
enbart är otroligt trött på en viss arbetssituation. När denne saknar tidigare erfarenhet 
av HR-arbete eller enbart jobbat en kortare tid kan det finnas en tro om hon i alla 
lägen ska kunna ta en utskällning av en chef utan att beklaga sig inför sin grupp. 
Vartefter tiden går inser hon dock oftast vikten av att få lätta på sina känslor inför ett 
slutet forum. Allteftersom ett förtroende inför gruppmedlemmarna byggs upp tenderar 
även rädslan för att visa sina svagheter inför gruppen att försvinna.     

. . . det kan vara sjukdomar eller det kan vara kompetensbrist eller de kan vara vad 
som helst, men [. . .] nånstans måste man få ventilera ut att man tycker att det här är 
en idiot. Eller den här förstår inte att jag försöker hjälpa den. Å så får man bara en 
massa skit. Att man kunde säga att nu är jag jätte jätteless på XXX för han ska alltid

 

göra så här. Eh . .  å dom andra trodde inte för den sakens skull att jag hade 
samarbetsproblem med den här XXX eller att jag tyckte att han var dålig på nåt sätt.

  

Till en viss del anser respondenterna att man kan ventilera med sin respektive partner, 
med familjen eller nära vänner. Det handlar då främst om individens egen sårbarhet. 
En fördel är om ens vänner innehar ett liknande livsmönster eller livssituation 
eftersom det bäddar för en djupare förståelse. Om ens respektive partner har ett arbete 
man kan relatera till är även det en fördelaktig situation av samma anledning som 
tidigare omnämnts. Men det finns dock gränser för hur mycket man kan belasta dessa 
personer med. I vissa fall kan professionell hjälp vara nödvändig för att komma vidare 



14  

eller hitta en lösning. Det understryks dock att det hör till arbetets karaktär att tackla 
tuffare situationer som många gånger innebär att den egna personen kommer i kläm.  

Ibland har man ju anställda som kommer å säger . . ja jag är utbränd . . jag gick 
hem och grät igår. Så jag brukar säga det . . ja att gråta nån gång då och då över 
jobbet det är normalt. Alltså ibland blir man så trött och det tillhör livets ups and 
downs. Och de måste vi ha för att livet inte ska bli plant. Varje dag kan inte vara att 
man kommer hem å känner att jag har energi kvar till å baka eller någonting, utan 
ibland får man vara trött . . å det är normalt.

  

VD är en annan viktig person man kan och bör ta hjälp av i vissa lägen, särskilt då de 
anställda ska informeras om negativa förändringar på uppdrag av ledningen. VD:n är 
vid denna tidpunkt en kritisk talkanal och bör vara den som delger informationen. 
Denne inger en annan pondus och respekt, vilket bidrar till en annan eftertänksamhet 
än vad HR-avdelningen normalt sätt gör.    

. . . å folk tänker efter på ett annat sätt när det är VD som informerar. Ja, varför vill 
vi ändra på bilpolicyn? Ja det är ju för att tjäna pengar för företaget . . ja då blir det 
sämre för mig. Så den eftertänksamheten finns inte när det är HR som informerar.

  

VD kontaktas gällande frågor som är mer av det verksamhetsfokuserade slaget. Även 
ledningsgruppen används ibland som bollplank angående samma slags frågor. Vid 
kontakt med dessa individer är det dock viktigt att tänka på att hänsyn måste tas till 
situationen och den person det berör. Med andra ord behöver inte alla i 
ledningsgruppen veta allting om varandra. Integritet är någonting man bör hålla hårt 
på. Det kan dock finnas delade uppfattningar gällande denna fråga.   

Det råder en ömsesidig stöttning mellan HR och resterande chefer i organisationen. 
HR-avdelningen bistår med stöd i form av bland annat pedagogiska förslag eller 
arbetsrättsliga råd medan chefer stöttar genom att ta sig an vissa arbetsuppgifter som 
ej bör ligga på HR. Exempelvis bör avdelningschefen vara den som informera sin 
grupp om organisatoriska förändringar. Samtidigt som HR-avdelningen stöttar en chef 
utgör de också ett stöd för sig själva. Detta då de återigen talar om varför det valda 
tillvägagångssättet är det enda rätta och pekar på vilka åtgärder som har vidtagits. På 
så sätt säkerställer de och bekräftar sina egna beslut.     

Tillvägagångssätt 
Det grundläggande för att nå en hållbar lösning på effektivaste sätt är att fokusera och 
jobba systematiskt. Att jobba systematiskt innebär att försöka lägga känslorna åt sidan 
och reda ut det egentliga händelseförloppet. Detta följs av en plan som steg för steg 
talar om vilka åtgärder som ska vidtas. Att fokusera menas att prioritera och lägga 
andra mindre viktiga ärenden åt sidan, vilket anses viktigt för att utåt sätt uppfattas 
som pålitlig men även för att kvalitetssäkra själva processen.    

. . . alltså om man tänker ett stort förändringsarbete det är ju å försöka tidsplanera 
å lägga undan allt annat. Vid neddragningar kan man inte tro att man samtidigt kan 
jobba med kompetensutveckling till exempel. Det är varken förtroendeingivande eller 
[. . .] speciellt smart för man hinner liksom inte med det.   

Under arbetets gång är det av högsta prioritet att ta hand om sig själv. Ens värderingar 
är ingenting man kan lägga helt åt sidan. Till en viss del kan dessa tänjas på men bör 
ej överträdas helt. I sådana fall upplever individen att hon gör våld på sig själv. En av 
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respondenterna drar en parallell till hur en boj fungerar. Bojsänket symboliserar ens 
värderingar och kan dra iväg visst mycket åt vänster när det blåser åt det hållet och 
visst mycket åt höger när det blåser åt andra hållet. Men man kan ej klippa av kedjan 
eftersom bojen i sådana fall kommer att blåsa iväg.  

Å så känner jag med en trygghet i att det jag tycker är rätt agerande eller så här 
måste jag agera det måste jag göra för annars gör jag våld på mig själv. Å jag kan 
inte [. . .] sitta å hålla tyst när jag ser att nånting är fel som jag tycker dessutom är 
mitt ansvarsområde.

  

Det anses viktigt att kunna koppla bort arbetet när man kommer hem. Vikten av att ha 
ett andningshål är många gånger underskattat. Även om det är hektiskt på arbetet är 
det viktigt att ta sig tid till att finna en källa där ny energi kan inhämtas. Dessvärre 
prioriterar många bort det privata umgänget och aktiviteter som att gå och träna efter 
jobbet. En ytterligare källa till nytändning är de lite större nätverken. Dessa kan bidra 
med inspiration i form av nya infallsvinklar som kan leda till att återuppliva ens egen 
kreativitet.    

I tunga arbetssituationer tär det mycket på de involverade parterna och att inte 
glömma dem som faktiskt är med och driver omställningen. Under en lågkonjunktur 
är det inte ovanligt att fokus enbart ligger på de negativa delarna som exempelvis 
nedskärningar och bortfall av personalförmåner. I dessa situationer är det av stor 
betydelse att individen får bekräftelse i privatlivet om att hon egentligen inte är den 
där hemska personalchefen som sa upp halva företaget, utan att hon fortfarande 
besitter de positiva och omtänksamma egenskaperna. Samtidigt som det blir 
omgivningens uppgift att påminna och stötta är det individens ansvar att skapa en 
förståelse för innebörden av dennes yrkesroll. Vid en ledande befattning inom HR bör 
man vara medveten om att man många gånger måste fatta tuffa beslut som kommer att 
påverka många människor. Det är i dessa lägen viktigt att kunna separera ens 
yrkesroll från ens privata roll då dessa sällan går hand i hand. Annars anses det svårt 
att bli långvarig i branschen. Nyckeln är att ha ett långsiktigt tänkande som bygger på 
vetskapen om varför någonting måste genomföras och vilka konsekvenserna blir om 
detta ej sker. Oftast är alternativet att andra och ännu fler människor drabbas eller att 
individen själv går under på grund av för tung arbetsbelastning.   

Jag inser att gör jag inte det här så kommer företaget att gå under på sikt [ . . .] å då 
är det bättre att vi blir av med ett antal medarbetare så att företaget kan komma på 
fötter igen. För då räddar jag jobben för många fler än dom som får gå . . . 

  

I en HR-chefs arbetsroll ingår arbetsuppgifter så som att lägga upp en strategi för 
tillvägagångssättet inför en tung process och dessförinnan tänka igenom olika typer av 
scenarios som kan tänkas inträffa. Fokus skall ligga på slutmålet som i sin tur måste 
styra ens strategi. För en lyckad utgång bör ett flexibelt angreppssätt anammas.    

Tillit till sig själv är ovärderlig. Det gäller att lita på sitt omdöme och att alltid agera 
med respekt inför andra människor. Detta är bland annat viktigt vid uppsägningar för 
att nå en lösning där anställd och arbetsgivare kan se varandra i ögonen efter avslutad 
process. Det är även betydande för företagets goodwill. I och med att företaget vill 
anses attraktivt i omgivningens ögon är det viktigt att behandla personalen på ett 
rättskaffens sätt för att det ej ska spridas rykten som skadar företagets anseende.   
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Att dra lärdom av vad som har hänt 
Dokumentationen av en genomdriven process är en nog så viktig del som 
förberedelserna inför den. Dels för att ha möjlighet att gå tillbaka och bli påmind ner 
till minsta detalj om vad som skett, dels för att kunna dela med sig av eventuella 
kunskaper till omvärlden. Det som bör antecknas är sådant som gjort processer 
lyckade eller fallgropar som bör undvikas.   

Att när vi var i en sån här situation förut då upptäckte vi att det här det kan va en 
sån där framgångsnyckel. Alltså den typen av dokumentationer. Jag har haft väldig 
nytta ut av de, men de tar tid. De e ett problem! (korrigerat för talspråk)  

Plus att efteråt dra lärdomar av det. Vad gick bra? Vad kunde ha gått ännu bättre? 
Varför gick det inte så bra som det skulle ha kunnat gå? För att också att kunna 
dokumentera såna saker. Å sen försöka plocka fram den där dokumentationen till 
nästa tillfälle. (korrigerat: kastat om ord)  

En noggrann utförd dokumentation kan innebära en enorm tidsbesparing vid senare 
behov av hållbara strategier. Eftersom den redan är beprövad kan man lita på att den 
håller hög kvalitet.  

Professionalism 
Ett professionellt handlande inom HR har ett flertal innebörder. Det mest 
grundläggande anses vara att verka som ett föredöme. Det handlar om att leva efter 
sina värderingar genom att ta hand om sig själv och agera i enlighet med de regler 
som man kräver att alla andra ska rätta sig efter.   

. . .jag kan inte bete mig hur som helst som HR-chef. Utan jag måste stå och verka 
på det sättet som jag kräver av alla andra. Jag kan inte kräva att alla andra ska ha 
utvecklingssamtal med sina medarbetare å inte göra det själv. Jag kan inte sitta å 
jobba dygnet runt. Jag måste se till att ta hand om mig själv. Jag måste vara öppen 
för å ta emot kritik . . .

  

Ett konsekvent handlande är också viktigt med innebörden att man behandlar folk på 
samma sätt. Det ska finnas en tydlig linje i ens agerande och om man väljer att någon 
gång göra ett undantag, i exempelvis en personalpolicy eller personalpolitik, måste 
anledningen till detta kunna redogöras för. Exempel på en situation då det kan göras 
gällande är vid neddragningar.   

. . . de här neddragningsprocesserna är typexempel på det. Alltså att se till att man 
har en väldig tydlig linje på hur man agerar att det sker på ett schysst sätt. Att [. . .] 
man informerar facket på det sättet man gör. Att man följer de regelverk som finns. 
Att man är väldigt tydlig med de undantag man gör [. . .] att folk får en schysst 
behandling och att själva processen blir schysst också.

  

Det är viktigt att ha bra interna informationskanaler eftersom dessa skapa förtroende 
gentemot medarbetarna. För att lyckas med detta bör man urskilja allmän information 
som HR själva kan informera om från mer känsliga HR-frågor som lämpligen bör gå 
genom cheferna. Att bygga upp bra relationer med förhandlingsparterna är också av 
betydelse. Det kan handla om att låta vissa saker passera obemärkt för att få igen det 
vid ett senare tillfälle när det verkligen gäller. Att vara taktisk ingår således i ett 
professionellt handlande. Ytterligare tecken på professionellt uppförande är att ligga 
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steget före och på så vis fundera igenom eventuella konsekvenser som vissa gärningar 
kan tänkas få.  

Men man måste hela tiden tänka utifrån om jag får problem med det här. Vad 
innebär det då vad jag har lovat?

  
En professionell HR-avdelning ska bidra till företagets resultat. Detta innebär dels att 
med olika medel få företaget att uppfattas som en attraktiv arbetsgivare dels att få 
chefer och medarbetare att prestera maximalt. En annan viktig del är integritet. De 
anställda måste kunna vända sig till HR och veta att de blir professionellt behandlade. 
Att kunna berätta om ett privat ärende utan att vara rädd för att det ska spridas vidare.   

Den typen av professionalitet de är väl[. . .] att HR ska hålla käft.

  

En av respondenterna anser att den känsligaste balansgången i jobbet är att veta när 
man kränker den personliga integriteten. Dock anser hon att när det personliga 
problemet har gått över till att bli en företagsangelägenhet är det på sin plats att ta upp 
problemet med resterande ledningsgrupp. För att veta när det har gått över gränsen 
lutar hon sig tillbaka på anställningsavtalet. Detta bygger på att parterna har ett 
ömsesidigt förtroende men även skyldigheter gentemot varandra. När den anställde 
väl har brutit mot avtalet rättfärdigar det ett samtal med ledningsgruppen.   

Att när den träffar kunder så dricker han alltid för mycke. Vad ska vi göra åt det? 
För då blir det en företagsangelägenhet, men det e ett privat problem, men det e en 
företagsangelägenhet för att de har gått ut över företaget. Å de har gått ut över det 
kontrakt som vi en gång har skrivit. . . anställningskontraktet. (korrigerat för 
talspråk)  

Dock är det viktigt att veta när det inte längre är professionellt att tala om problemet 
och detta gäller från och med när det upphör att vara ett problem på arbetsplatsen. 
Ytterligare en viktig aspekt är att stanna upp och lyssna på medarbetare som har 
bekymmer. Det är viktigt att ta sig tid och ta det på fullaste allvar även om det kan 
upplevas som en petitess översatt till sin egen livsvärld. I sådana stunder tyder ett 
professionellt handlande på att våga berätta om sina egna tillkortakommanden. 
Särskilt om det kan trösta, inspirera och kanske uppmana personen i fråga att uppsöka 
professionell hjälp.   

Svårigheter att uppträda professionellt. 
Det anses särskilt svårt att uppträda professionellt när påverkan sker på det personliga 
planet. Det handlar om situationer där individen blir känslomässigt inblandad eller 
personligen attackerad vilket kan ske genom obefogad kritik eller genom direkta hot.   

Personlig inblandning är något individen bör passa sig för. Att aldrig lägga sig i någon 
annans konflikt är en god regel som alltid bör följas. Anledningen till att individen 
ibland ändå hamnar i den sitsen kan vara att allvaret i konflikten inte uppdagas förrän 
man är mitt inne i den. Vid det laget har det redan bildats förväntningar på individen 
som i egenskap av personalchef förmodas kunna hitta en lösning. Naturligtvis kan en 
HR-person bistå med hjälp men detta bör ske i rollen som observatör och rådgivare 
för att undvika att hamna i händelsernas centrum. Brist på erfarenhet tenderar att vara 
orsaken till ett sådant felaktigt beteende. Med tiden lär sig individen att undvika 
sådant genom att ställa raka frågor. Andra sätt att hålla sig borta från denna form av 
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inblandning är att hålla en viss distans till folk i organisationen. Vid för nära band till 
de anställda upplevs det svårt att förhålla sig objektiv vid kritiskt beslutsfattande.    

Å sen får jag försöka hitta folk nån annanstans istället å umgås med. Eller att man 
lunchar å liksom håller det på en professionell nivå ändå. Men ändå kan man ju ha 
rätt nära relation utan att man passerar gränsen, så kan vi säga. Så jag e nog rätt 
medveten om å ganska strategisk i det också . . .

  

Vid förändringar av ens egen roll är det viktigt att ta hjälp av någon utomstående och 
på så vis ta del av en annan persons synpunkter. Annars är det lätt hänt att ens 
subjektiva värderingar tar överhanden och individen förlorar verksamhetsfokus.   

Sen e det väl alltid det där när man jobbar med sin egen organisation i 
förändringsprocesser å ska titta [. . .]på sin egen organisation å ändå hålla sig själv 
alltså professionell å neutral till sig själv var på det får effekter på ens egen roll. Å 
där är det viktigt å se till att nån annan tycker också så att inte bara man själv styr 
och ställer för å liksom få [. . .] det bästa för en själv liksom.

  

Även vid större förändringsarbeten som kanske berör hela organisationen är 
verksamhetsfokus ett måste, dels för att inte frestas att särbehandla närmare kollegor 
dels för att kunna rättfärdiga beslutsfattandet inför sig själv. Det är därför viktigt att 
det föreligger tydliga och genomarbetade motiv till beslutstagandet.  

Att lära sig agera professionellt. 
Erfarenhet av tidigare jobbinsatser och att träffa personer med professionellt agerande 
anses vara det mest grundläggande för individens egen professionalitet. Det handlar 
om att våga bekänna och reflektera över sina misstag och att dra lärdom av dessa. 
Individen lär sig även av de mer lyckade stunderna då vetskapen om exempelvis en 
lyckad strategi kan överföras och användas i en annan liknande situation.  

Trial and error. Om det har blivit väldigt lyckade situationer så drar man ju lärdom 
av det. Å vet att det här är ett sätt som säkert kan fungera i fler situationer. Å de e ju 
likadant när saker inte har gått bra. Att då får man fundera på de. Varför blev det inte 
bra? Vad skulle jag ha gjort istället?

  

Det poängteras att även lyfta blicken och lära sig av andra människors misstag och 
framgångar. Det underlättar att ha en förebild att försöka efterlikna. Individen bör 
också sträva efter att finna någon som kan utmana henne att hitta sina gränser och på 
så vis forma sin yrkesroll. Det är viktigt att känns till ens värderingar för att kunna 
utföra ett professionellt HR-arbete. Vad som fungerar inom olika typer av 
organisationer och branscher kan skilja sig avsevärt åt därför är det lärorikt att byta 
arbete med jämna mellan rum.  

Att kunna koppla bort arbetet på helgerna och ladda om batterierna inför en ny 
arbetsvecka är nödvändigt för ett professionellt agerande. En av respondenterna 
rekommenderar att dokumentera veckan som har gått. Dokumentationen bör innehålla 
tre framgångar, en händelse att vara stolt över samt någonting som borde ha utförts på 
ett bättre sätt. Detta görs lämpligen efter arbetsdagens slut på fredagen innan 
individen lämnar arbetet. Av den orsaken att en reflektion över arbetsveckan redan 
skett, kan individen släppa tankarna kring jobbet och ta helg med gott samvete. 
Dessutom sker reflektionerna på ett mer systematiskt sätt som sedan går att följa upp. 
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På så sätt försäkrar hon sig om att tid för reflektion ges. Risken minskar även för att 
viktiga händelser försvinner ur ens medvetande.   

. . så jag har gjort det nu i tre år och det e befriande. Då kan jag koppla av [. . .] på 
helgen till exempel och ladda med energi som behövs för att kunna fungera som en 
professionell chef i veckorna.

  
När individen väl besitter erfarenhet anses det lättare att agera professionellt. Ur 
erfarenhet föds både trygghet och respekt. Trygghet i sig själv i form av tillit till ens 
egen yrkesskicklighet men det innebär även en viss trygghet för omgivningen. Den 
kan förlita sig på arbetsmetodernas kvalitet och besparas den tid som annars hade 
lagts ner på att kontrollera processen. Det inges en annan form av respekt gentemot 
någon som har en erfarenhetsgrund att stå på. Misstänksamhet och orostankar kring 
dennes duglighet att leverera minimeras och skiftar till ett förtroende inför dennes 
kapacitet.   

. . .jag var tvungen å bygga upp ett förtroende med honom å alla andra också för att 
jag hade inte det gratis från början för jag hade inte erfarenheten med mig. Ja kunde 
inte säga att jag jobbat med de frågorna där å där å där, utan de var ju första 
gången. Eh . . å då är de ju inte så himla lätt å vara professionell när man liksom inte 
ens har en plattform å så.

  

Ett öppet sinne är ovärderligt för att ständigt utvecklas och se nya chanser till 
förbättringar. I regel tror individen att hon besitter mer av den egenskapen än vad hon 
i själva verket gör. Detta kan upprätthållas genom årliga uppdateringar av processer 
och policys. Även om rutiner och policys håller en hög klass anses det alltid finnas 
möjlighet till förbättringar.  

Ju högre upp i organisationen individen befinner sig desto viktigare är det att hon 
besitter integritet, har förmåga att vara en förebild och avstår från att ha för nära 
relationer till dem i organisationen. För att lyckas med det sistnämnda bör man tänka 
på att inte lämna ut för mycket av sig själv Att lyckas balansera dessa delar 
karaktäriserar en professionell HR-chef.   

De e en del av professionalismen tror jag att kunna hålla sig lite . . kall.

  

Det är viktigt att det finns en medvetenhet om yrkesrollens karaktär. Det kan ibland 
upplevas ensamt att jobba som personalchef trots de dagliga kontakterna med andra 
människor. Detta kan bero på rädsla och respekt som de anställda hyser inför den 
makt positionen för med sig. Tänkbara orsaker kan vara att det är en ledningsfunktion 
men även att denne ansvarar för anställningsvillkor och organisatoriska förändringar.  

Att om det bränner till så, man har ju väldigt mycket makt. Alltså i form av att man 
ändå styr och ställer med anställningsvillkor å förändringar å så. Å de tror jag ändå 
gör att människor har respekt för professionen men att det kanske också gör att de 
också är på sin vakt lite ibland.

  

Personlig utveckling väger tungt i strävan efter att bli professionell. Det är viktigt att 
lära känna sig själv bl.a. vad gäller rädslor och värderingar. Dels för att fungera som 
ett bättre stöd för sina medarbetare dels för att spara på sin egen energi. Detta kan 
bland annat uppnås genom att besöka en coach, läsa ledarskapslitteratur och genom 
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att diskutera ledarskapsfrågor. Att arbeta med sig själv anses fundamentalt för alla 
ledare oavsett position och företag.         

Diskussion  

Syftet med studien var att undersöka tre delar: Hur uppfattar HR-personer innebörden, 
användbarheten och betydelsen av nätverk? Hur uppfattar de betydelsen av stöd, 
tillvägagångssätt samt möjligheten att dra lärdom av en tung situation?  Hur uppfattar 
de innebörden och svårigheten av att arbeta professionellt inom HR samt hur 
anammar de ett professionellt tillvägagångssätt. Uppsatsen vänder sig till alla de som 
har ett intresse av, kommer i kontakt med eller arbetar inom HR. Samtliga delar riktar 
sig dock främst till yrkesverksamma och de som är på väg ut i arbetslivet.  

Diskussionsdelen grupperas i tre huvudrubriker; resultat, felkällor samt metod.  

Resultat 
Diskussionen förs i den ordning som presenterades i resultatdelen; nätverk, tyngre 
arbetssituationer samt professionalism.  

Vid behandling av litteraturen har jag funnit stöd för den uppdelningen av nätverk 
som beskrivs i resultatdelen. Många forskare gör en distinkt skillnad mellan sociala 
nätverk och yrkesmässiga nätverk (Drake & Solberg, 1996). Skillnaden handlar 
främst om huruvida man kan förhålla sig på ett mer avslappnat och personligt plan i 
nätverket eller tvingas agera mer professionellt.  

Nätverkens betydelse för välbefinnandet visas i form av att det ger en tryggare 
yrkesroll genom tillförlitlig information, det ges möjlighet till att ventilera 
problematiska ärenden, att det bidrar till en trevligare atmosfär samt minskar 
eventuella känslor av att vara helt ensam i sin yrkesroll. Detta bekräftas av litteraturen 
som pekar på hur sociala nätverk och socialt stöd bidrar till ökad livskvalitet och 
mental hälsa (Berkman, 1985, refererat i Cohen& Wells, 1985, refererat i Fyrand, 
Finset, Glennås, & Moum, 2003).  

Användbarheten är särskilt stor vid kritiska beslut och processer eftersom nätverket 
bidrar med en mer objektiv bedömning samt nya infallsvinklar. Dessutom upplevs det 
som en kreativ miljö där individen oftast själv når fram till det lösningen på egen 
hand. Ytterligare anses nätverkande vara ett effektivt sätt att skära ner på kostnader 
och reducera tidsåtgången för att få tag i likvärdig information.   

Utöver det som uppkommer i resultatdelen har jag funderat på övriga delar som kan 
påverka en HR-persons välbefinnande på arbetsplatsen. En sådan del kan vara hur ens 
privatliv ser ut, huruvida man lever i ett förhållande eller inte. Vilka krav som ställs 
på individen utanför arbetslivet. Det kan även bero på personlighetsfaktorers inverkan 
hur man klarar av stress och vad man har för tidigare erfarenheter.  

Tyngre arbetssituationer betecknas som situationer där det råder brist på resurser, 
psykiska påfrestningar, negativa förändringar i organisationen samt vid 
kompetensbrist. Respondenternas gemensamma uppfattning, om att få ventilera 
problem vid sådana tillfällen, är mycket stort.  
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I och med begreppets subjektiva karaktär kan uppfattningen huruvida individen 
upplever en arbetssituation som tyngre eller ej variera, till exempel beroende på 
individens erfarenhet, branschtillhörighet samt personlighet. Det förelåg dock ingen 
större skillnad mellan respondenternas svar. Jag hade förväntat mig en påtagbar 
skillnad med hänsyn till respondentens bransch och erfarenhetsbasis. Gällande 
bransch kanske denna inte är lika betydande som vilken position individen har i 
företaget. Respondenternas liknande syn skulle då kunna förklaras av att de alla var 
personalchefer (förutom en respondent som var verksamhetsansvarig med 
personalansvar), men även likheten i företagens storlek samt att de alla befann sig 
inom den privata sektorn.   

Vid situationer av en mer känslig natur samt vid saknad av en viss kompetensdel 
vänder individen sig främst till externa personer vid behov av stöd. Med anledning av 
HR-avdelningens många gånger sekretessbelagda uppgifter är det inte alltid lämpligt 
att vända sig till människor inom den egna organisationen Resultatet visar att vid 
tyngre problematiska situationer, som ofta kan vara av privat karaktär, räcker inte 
alltid nätverken till. Vid sådana tidpunkter kan en debriefingpartner vara till stor nytta 
i form av handledning och vägledning. Syftet är att reducera de stressreaktioner som 
händelsen givit upphov till och se till att individen snabbt återhämtar sig för att på så 
sätt undvika långvariga psykiska besvär (Elhai, & Reyes, 2004). Detta är av yttersta 
vikt i rollen som HR-person eftersom dennes avdelning ska fungera som stöttepelare 
för hela organisationen.  

Till en viss del anser respondenterna att man kan ventilera med sina respektive 
partners, med familjerna eller nära vänner. Men det finns dock gränser för hur mycket 
man kan belasta dessa personer med. I vissa fall kan professionell hjälp vara 
nödvändig för att komma vidare eller hitta en lösning. Forskning visar att stöd från 
vänner och familj kan leda till positiv inverkan för såväl det fysiska som det 
psykologiska välbefinnandet (Cohen & Wills, 1985). Dock bör detta beaktas med en 
viss försiktighet då de som förser individen med stödet också kan vara den 
ursprungliga källan till problemet (Ray & Miller, 1994).   

Stöd inom organisationen erhålles via VD, ledningsgrupp, chefer och den egna 
arbetsgruppen. Tidigare forskning visar på vikten av stöd från chefer och medarbetare 
(LaRocco, House & French, 1980), detta eftersom de oftast är införstådda med 
arbetsplatsens krav och belastningar (Ray & Miller, 1994). VD och ledningsgruppen 
kontaktas avseende frågor som är mer av det verksamhetsfokuserade slaget. 
Avdelningschefer spelar en viktig roll vid förändringsarbeten då dessa är en 
betydande länk till övriga medarbetare. Arbetsgruppen används främst för ventilering 
av känslor. För att detta stöd skall vara möjligt krävs ett djupgående förtroende vilket 
brukar växa fram med tiden.  

Vid tyngre arbetssituationer är fokus och systematik de grundläggande delarna för att 
nå en effektiv och hållbar lösning. Systematiskt arbete innebär att det sker rationellt 
utan känsloinblandning. Detta upplevdes dock som svårare när det handlade om den 
egna gruppen i och med de upparbetade banden mellan dessa individer. Att ej ha för 
nära relationer till de anställda ansågs vara grundläggande för att klara av att fatta 
objektiva beslut och dels för att skydda sig själv. Detta då vänskapliga relationer kan 
påverka ens omdöme och riskera att leda till omedveten favorisering bland 
personalen. Ett förslag på hur det kan undvikas var att ej lämna ut för mycket av sig 
själv samt acceptera att socialisering och vänskapsrelationer får ske efter arbetstid 
utanför organisationens väggar.   
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Högsta prioritet, för att klara av tyngre situationer, är att ta hand om sig själv. Om 
individen inte själv fungerar blir det svårt att hjälpa andra samt att utföra ett bra 
arbete.   För att få möjlighet att samla ny energi måste individen lära sig att koppla 
bort arbetet efter dagens slut. Resultatet visar att vid hektiska perioder på arbetet 
tenderar individen att prioritera bort det privata umgänget samt aktiviteter, som att gå 
och träna efter jobbet. Dessa delar anser jag vara kritiska för individens 
välbefinnande. Forskning visar att individer som tränar minst två till tre gånger i 
veckan upplever mindre ilska, depression, misstro och stress än de som tränar med 
lägre frekvens eller inte alls (Hassmén, Koivula, & Uutela, 2000).    

Strategiupplägg för tillvägagångssätt inför en tung process är en stor del av HR-
chefens arbetsroll. Det innebär att tänka igen vad olika beslut kan få för utfall. Fokus 
skall ligga på slutmålet som i sin tur måste styra ens strategi. För en lyckad utgång bör 
ett flexibelt angreppssätt anammas.  Forskning visar att huruvida HR-avdelningen blir 
involverad i verksamhetsstrategiska beslut antas till viss del avgöras av 
organisationens efterfrågan av denna typ av kompetens, samt HR-avdelningens 
möjlighet att bistå med denna (Hall & Torrington, 1998, refererat i Purcell, 1995, 
refererat i Farndale, 2005). Enligt resultatdelen var detta en efterfrågad kompetens i 
de undersökta företagen.   

Resultatet visar på vikten av att dra lärdom av tyngre arbetssituationer. Detta görs 
med fördel genom en dokumentation som syftar till att påminna individen om vad 
som skett samt att föra vidare kunskapen till övriga medarbetare. En noggrann utförd 
dokumentation kan innebära en stor tidsbesparing vid senare behov av hållbara 
strategier. En viktig del av en lyckad process anser jag vara, att i efterhand ta sig tid 
till att träffa personerna i projektet och tillsammans reflektera över framgångar och 
bakslag med genomdriven process. Även om en dokumentation av genomdriven 
process är viktig anser jag att efterreflektion med involverade parter är nog så viktig. 
Dels för att uppnå en så pass genomtänkt och informativ dokumentation som möjligt, 
dels för att tillfredsställa behovet att få ventilera efter en jobbig process. Granberg 
(2004) hävdar att reflekterandet i grupp ger individen möjlighet att stanna upp och 
fundera i den annars så stressfyllda vardagen. Hon tillåts därigenom dra slutsatser och 
kan utveckla kunskaper utifrån gjorda erfarenheter (Granberg, 2004).   

Resultatet visar att ett professionellt agerande karaktäriseras främst genom förmågan 
att agera föredömligt, bidra till företagets resultat samt behålla sin integritet. Detta 
bekräftas av studier som pekar på att trovärdighet är en väsentlig egenskap hos HR 
professionella med innebörden att införliva företagets värderingar i sitt agerande, 
tackla HR-frågor med rätt attityd och skapa resultat (Ulrich, Brockbank, Yeung & 
Lake, 1995, refererat i Selmer & Chiu, 2004). Innebörden av att bidra till företagets 
resultat är dels att med olika medel få företaget att uppfattas som en attraktiv 
arbetsgivare, dels att få chefer och medarbetare att prestera maximalt. Forskare 
trycker på vikten av att ha rätt kompetens för att vara HR- professionell. Detta 
definieras som förmågan att bidra till företagets ökade värde vilket görs genom att 
fokusera på att förändra affärsvillkor till att bli uppnåbara och hållbara 
konkurrensfördelar (Ulrich et al., 1995, refererat i Selmer & Chiu, 2004). Ett 
professionellt HR-arbete konstitueras även av ett konsekvent handlande med 
innebörden att alla behandlas lika. Ytterligare tecken på professionalism är goda 
interna informationskanaler, eftersom de skapar förtroende gentemot medarbetarna, 
samt ett proaktivt beteende där konsekvenser till tänkbara gärningar beaktas i förhand.   
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När individen blir personligt attackerad, genom direkt hot, eller känslomässig 
inblandning, i form av obefogad kritik, upplevs det svårt att upprätthålla sin 
professionalism. En god regel för att slippa personlig inblandning är att aldrig lägga 
sig i någon annans konflikt. I och med att individen, i form av en personalchef, antas 
kunna hitta en lösning på diverse interpersonella konflikter bildas omedelbara 
förväntningar vid dennes engagemang. Detta är vad Hutchison (1999) skulle kalla en 
konflikt mellan roller . I och med att individen i denna situation tilldelas en roll av 

sin omgivning vars förväntningar är oförenliga med förväntningarna för sin andra roll, 
det vill säga den som personalchef. Resultatet visar dock att personalchefen inte har 
någonting emot att gå in i någon annans konflikt, så länge det sker som observatör 
eller rådgivare.  

För nära relationer till de anställda upplevs försvåra objektiviteten vid kritiskt 
beslutsfattande. Beroende på situation och beslut som ska fattas tar HR- avdelningen 
hjälp av olika delar av organisationen. Farndale (2005) beskriver hur företag kan gå 
tillväga vid beslutsfattande av HR-policys. HR-avdelningen kan arbeta ensam, likaså 
linjecheferna. Alternativt har en av de två huvudansvaret med hjälp av den andres 
åsikter. Hon menar dock att vid neddragning eller expandering av personalstyrkan 
tenderar linjecheferna att bära det yttersta ansvaret med HR-avdelningen som 
bollplank. Detta kan vara tecken på HR s lägre ställning vid affärskritiska beslut eller 
enbart visa hur de ansvariga för kostnadsställena, linjecheferna, återfår kontrollen 
över budgeten (Farndale, 2005). Om inte HR får vara med i beslutsfattandet av 
strategiska verksamhetsfrågor är risken stor att företaget ej beaktar frågorna ur ett HR-
perspektiv. Om så är fallet kan HR-avdelningen vid implementeringen av besluten 
drabbas av problem eller åtminstone gå miste om eventuella möjligheter (Farndale, 
2005).   

Tydliga och genomarbetade motiv till beslutstagandet är viktigt, vid såväl 
förändringsarbeten av sin egen roll som i övriga delar av organisationen, för att 
behålla ett verksamhetsfokus, dels för att inte frestas att särbehandla närmare kollegor 
dels för att kunna rättfärdiga beslutsfattandet inför sig själv.  

Studier visar att ett professionellt yrkesförfarande baseras främst på erfarenhet. 
Viktigast är tidigare arbetslivserfarenhet samt möten med individer med professionellt 
agerande. Det framkommer dock att erfarenheten enbart kommer till nytta om 
individen vågar bekänna och reflektera över sina misstag samt är villig att dra lärdom 
av dessa. Vi lär inte av våra erfarenheter, vi lär av de slutsatser vi drar av våra 
erfarenheter (Argyris, 1965, refererat i Granberg, 2004, sid. 189). Dock hävdar 
respondenterna att det ofta råder tidsbrist vilket innebär att mindre akuta ärenden och 
särskilt sådana som upptar mycket tid, så som reflektion, ofta prioriteras bort. Det 
verkar som att reflektionen tidvis utgör en av de underskattade, osynliga och 
tidskrävande arbetsuppgifter som ingår i chefsskap och många gånger inverkar på 
privatlivet (Beckenius, Mörnhed & Tillström, 2006, sid. 73). Reflektionen anses vara 
ett av de bästa tillvägagångssätten för ledarskapspersonligheter att dra lärdom av sitt 
tidigare liv (Bennis, 1990, refererat i Beckenius, Mörnhed & Tillström, 2006).  

Det är väsentligt att skilja på arbete och fritid för att individen ska ges möjlighet att 
ladda energin och skärpan som behövs för ett professionellt agerande. Förslag till 
detta var att dokumentera veckan som gått för att mentalt kunna ta ledigt och njuta av 
sin ledighet. Personlig utveckling är en annan viktig beståndsdel vid utformandet av 
sin professionalitet. Genom att lära känna sina egna rädslor och värderingar går det åt 
mindre energi vid stöttning av medarbetare, dessutom resulterar det i en mer givande 
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sådan. Bennis (1989, refererat i Beckenius, Mörnhed & Tillström, 2006) menar att 
möjligheten att träna ledarskap ska ges tidigt i ens karriär eftersom det stärker 
individens handlingskraft, energi samt självförtroende. Hon påpekar att 
förutsättningen för att bli en bra ledare är att lära känna sig själv, utgå från sin inre 
energi och sina intentioner samt finna ett sätt att förverkliga sina mål.   

Felkällor 
I alla typer av forskning finns det risk för fallgropar. Även eller i synnerhet i en 
djupintervju finns det risk för sådana. Det nära samspelet med en annan människa kan 
leda till vissa svårigheter. Exempelvis när det gäller att separera det intrycket 
respondenten gör från materialet som faktiskt framkommer i intervjun.   

När en detalj i materialet färgar av sig på helheten och får alldeles för stor betydelse 
benämns det för haloeffekten. Detta förknippas med analysmetoden och kan undvikas 
genom noggrant och systematiskt analysarbete (Langemar, 2006). Lachman och Bass 
(2001) utförde en studie som resulterade i slutsatsen att haloeffektens påverkan 
minskar när informationen om en individ ökar. Applicerat på studien kan haloeffekten 
anses ha minskat med tanke på intervjuarens tidigare kontakter med majoriteten av 
respondenterna.  

Att ta saker för givet är ytterligare en felkälla som kan uppstå i analysarbetet och 
under intervjuförfarandet. Det innebär att individen tolkar vad människor säger enligt 
sina egna referensramar. Hon tror att andras känslor stämmer överens med sina egna 
eller utgår ifrån att hon redan vet svaret (Langemar, 2006). Detta kan vara riskabelt 
om man har en för nära relation till respondenten att man tar för givet att man vet vad 
som ska sägas, eller vad denna tycker och tänker. Med anledning av ovanstående 
nyttjade jag en medvetenhet och noggrannhet vid analys och intervjuförfarandet.   

Priming innebär att individen aktiverar särskilda kognitiva scheman som gör att 
individen bara upptäcker sådant som anknyter till specifika mönster (Myers, 2005). I 
intervjusituationen kan det innebära att individen enbart fastnar för och kanske rent 
utav frammanar vissa svar hos respondenten, som kanske ansluter till tidigare läst 
forskning. Det är dock främst analysarbetet som kopplas samman med denna fälla. 
Författaren försökte till största mån undvika detta genom att följa Langemars (2006) 
rekommendationer som innebär att ta pauser under analysarbetet samt att undvika att 
läsa rapporter som berör det området som ska undersökas Jag anser även att om 
individen kör fast kan hjälp inhämtas av exempelvis en handledare eller en kollega. 
Viktigt är dock att personen ifråga är införstådd med och involverad i undersökningen 
eller ämnet. Vad som bör poängteras är att sekretessförbindelsen gäller även för denne 
person.   

Confirmation bias innebär att individen söker efter information som bekräftar ens 
förutfattade meningar (Myers, 2005). I intervjusituationen kan detta innebära att 
frågorna snävas in på de områden som intervjuaren hoppas få ut av intervjun. Det är 
även tänkvärt att uppföljningsfrågor och uppmärksamhet kring respondentens svar 
enbart riktas mot vad som överensstämmer med intervjuarens redan fastslagna idéer. 
Detta försökte jag undvika genom ett noggrant och systematiskt analysarbete, öppen 
frågeställning och en medvetenhet om min förförståelse (Langemar, 2006).  

Metod 
En kvalitativ metod valdes med anledning av frågans komplexa art. Studien baserades 
på respondenternas upplevelser kring de beskrivna fenomenen. Dessa berättelser är 
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beroende av kontexten och kan därmed ej tas ur sitt sammanhang. Kvalitativ 
forskning grundar sig på subjektiva upplevelser där olika egenskaper beskrivs. Det är 
svårt att finna olika variabler att mäta, vilket är grunden för den kvantitativa 
forskningen, då frågeställningen oftast är av en mer komplicerad art. Istället för att 
leta efter ett orsakssammanband ser man till helheten (Langemar, 2006). Det rör sig 
inte längre om att kvantifiera objektiva data utan om att tolka meningsfulla relationer 
(Kvale, 1997, sid. 17).  

Urvalet skedde i form av ett bekvämlighetsurval. Med anledning av studiens 
begränsade karaktär i fråga om tid gjordes ett homogent urval i fråga om kön, yrke 
och arbetsmarknadssektor, med undantag för en av respondenterna som ej var HR-
chef utan verksamhetschef med personalansvar. Orsaken till detta var främst att få en 
informationskälla som varierar lite från de övriga. Det som skilde dem åt var 
yrkestitel. Den gemensamma nämnaren var personalansvar. För att täcka in så många 
egenskaper som möjligt gjordes ett heterogent urval i fråga om ålder, bransch och 
erfarenhetsbakgrund. Langemar (2006) påpekar att även om ett heterogent urval 
eftersträvas måste en avgränsning ske för att ej leda till för ytlig och fåordig 
information.  

Vald analysmetod är tematisk analys och gjordes i enlighet med Hayes (2000) 
tillvägagångssätt för induktiv tematisk analys. Analysarbetet påbörjades efter 
transkribering av alla intervjuer, detta för att ej bli för styrd av eventuella fynd som 
skulle kunna påverka öppenheten i intervjuförfarandet. Under hela 
forskningsprocessen är det viktigt att det existerar en öppenhet till nya tolkningar.  
Langemar (2006) poängterar vikten av känslighet och flexibilitet med innebörden att 
skapa en ny förståelse och kunna ändra sina teorier.    

Vid valet att utföra en induktiv tematisk analys anser jag det viktigt att ha funderat 
igenom olika alternativ. Forskaren bör beakta om teman ska brytas ut ur varje intervju 
för att tillsammans bilda en helhet, eller behandla intervjuerna var och en för sig.   

En fördel med det första angreppssättet är att en bredare och fylligare förståelse kan 
nås beträffande de olika egenskaperna som fenomenet rymmer. Dock ska man vara 
medveten om att teman förflyttas från dess egentliga kontext. Vissa specifika 
karaktärsdrag försvinner då det tas från sitt sammanhang. Exempelvis kan 
anledningen till att en respondent förhåller sig på ett visst sätt till ett ämne baseras på 
något exceptionellt som utspelat sig i just hennes livsvärld. Detta behöver inte alls 
vara applicerbart på en annan individ som ej besitter samma erfarenhet.   

Fördelen med det andra angreppssättet, där varje intervju behandlas separat, är att 
hela sanningen om individen kommer fram. Detta anses dock vara en mer 

kontroversiell analysmetod.  Nackdelen är dock att det är mer tidskrävande och vid 
tidsbrist kan leda till att färre respondenter än önskat hinns med. Det just beskrivna 
tillvägagångssättet anser jag ge mer djuplodande kunskap än det tidigare beskrivna 
som ger en mer breddande kunskap. Därmed vill jag medvetandegöra kommande 
forskare att fundera på vad det är de egentligen vill ha reda på. Kanske det kan vara av 
intresse att behålla respondenternas historier som de är och på så sätt få förståelse för 
den unika individens val och identitet? I denna studie valdes dock att bryta ut teman 
från varje intervju som tillsammans fick bilda en enhet. Denna metod användes med 
anledning av att få en bredare syn på ämnet genom att täcka in så många egenskaper 
som möjligt. Dessutom var även tidsfaktorn en avgörande del för den valda metoden.  
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Det man som intervjuare vill åstadkomma är att finna nyckeln som låser upp källan 
till tillförlitlig, relevant och djup information. Hemligheten bakom detta anser jag vara 
att skapa en förtroendeingivande relation mellan intervjuare och respondent. För att nå 
dit är det en mängd aspekter att ta hänsyn till. Grundläggande är att intervjuaren är väl 
förtrogen med sitt eget beteende och dess påverkan på ens omgivning. Respekt inför 
respondenten är en annan viktig del. Att lyssna på vad som verkligen sägs genom att 
ställa följdfrågor samt ge respondenten tid att besvara frågorna i form av längre 
pauser, är av enorm betydelse för att vinna individens förtroende. Som intervjuare bör 
man lägga på minnet att det kan vara första gången respondenten kommer i kontakt 
med ämnet. Även att denne inte har exponerats för frågorna i förväg, vilket resulterar i 
en välbehövd tid för reflektion. Jag försökte i intervjuförfarandet att beakta alla dessa 
ovannämnda delar för att uppnå så pass tillförlitlig och relevant information som 
möjligt.  

Resultatet av intervjun grundar sig till stor del i hur väl förberedd intervjuaren är. Det 
handlar om att ha en viss förkunskap om ämnet, klargjort syftet med intervjun samt 
besitta kunskap om olika intervjutekniker, detta för att ha möjlighet att formulera 
relevanta frågor och välja lämplig metod (Kvale, 1997). Med anledning av detta 
korrigerades intervjuguiden inför varje möte för att överensstämma med 
intervjuperson samt företag.   

Uppsatsens empiriska förankring kan anses god med tanke på det systematiska och 
noggranna analysarbetet som beskrivs under resultatdelen. Intervjuarens öppenhet kan 
även anses som en bidragande orsak till detta.   

Den kvalitativa generaliserbarheten kan anses tillfredsställande. En mättnad av 
information infann sig gällande nätverk och en viss överrensstämmelse mellan 
respondenternas svar beträffande övriga ämnesområden förelåg, vilket jag tolkar som 
att en mättnad i information var på god väg även där. Jag tror dock att ett par 
intervjuer till kunde ha resulterat i fler beskrivande egenskaper i synnerhet gällande 
professionalism. Samtliga företag befinner sig inom den privata sektorn vilket kan 
innebära en begränsad generaliserbarhet till företag i andra sektorer. Dock råder en 
viss samstämmighet mellan intervjupersonerna, trots deras skilda branscher, vilket 
kan innebära att generaliserbarheten inom den privata sektorn är god. Resultatdelen 
som handlar om tyngre arbetssituationer och professionalism kan främst generaliseras 
till HR-personer eller andra yrkesroller med liknande ansvar. Exempelvis delen 
gällande debriefing kan främst generaliseras till HR-personer eller andra yrkesroller 
som innefattar att ta hand om privata tragedier som sker på arbetsplatsen. Resultatet 
beträffande nätverk utgår visserligen också från ett HR-perspektiv men kan i större 
mån generaliseras till övriga yrken och branscher.  

Den indirekta användbarheten av undersökningen kan anses som tillfredsställande 
eftersom den visar på behovet av HR-avdelningens kunskap kring hur man löser 
problematik på arbetsplatsen. Den kan medvetandegöra övriga chefer om ansvaret 
som ligger hos dessa individer, men främst medvetandegöra HR-personer om vad som 
krävs i deras roll. Det kan förhoppningsvis frambringa ett intresse för att förbereda sig 
inför kommande arbetssituationer dels mentalt, dels i form av mer konkreta åtgärder.   

Studien kan anses bidraga till den nyutexaminerades vetskap om vad som väntas ute i 
förvärvslivet men även till att få den redan yrkesverksamma att stanna upp och 
reflektera över sin yrkesroll.    
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Framtida forskning inom området skulle kunna ta sikte på att nå en djupare förståelse 
för den tunga delen av personalarbetet. Vad finns det för rutiner, policys och lagar vid 
sådana händelser? Vidare forskning kan med fördel även nå förståelse för 
företagskulturens och olika länders kulturers inverkan på en HR-chefs 
professionalism. Detta kan anses högst aktuellt, både ur ett individ- och 
organisationsperspektiv, med tanke på den ökade rörlighet bland arbetskraften i 
Europa. Ur metodsynpunkt vore det av intresse att analysera med hjälp av två olika 
metoder och kanske även två olika teorier men att utgå ifrån samma transkriptioner. 
Detta ämnar skapa ett större djup och bredare förståelse för innehållet.                                             
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(Bilaga 1) 
Intervjuguide  

Presentation 
Namn 
Program 
Ämne:      
Syfte (med denna intervju):    

- Hur intervjun kommer att gå till: 
(börja ta tid) 
- intervjutid 
- konfidentiellt  
- frivillighet   
- spelas in på band 
- transkriberas innan analysen, skickas transkription till dig för ditt 

godkännande 
- bandet raderas  efter det att uppsatsen är klar  

- Funderingar?   

Bakgrundsfrågor: ålder, arbetsuppgifter, anställningstid, tidigare erfarenhet av 
liknande arbete  

******************************************************************** 
Sociala nätverk  

- Vad innebär sociala nätverk för dig?  

- Vilka sociala nätverk finns i din omgivning?  

- Vilken betydelse har det/de för dig? 
- Vilken funktion tycker du att du har i nätverket? 
- Vad tycker du att du kan tillföra nätverket?  

Hur?  

- Hur ser ditt yrkesmässiga nätverk ut? (inom och utanför organisationen) 
(det du tar kontakt med när du behöver ventilera något jobbrelaterat?)  

- Hur går du tillväga för att kontakta nätverket?  

Varför?  

- Vad är syftet med nätverket?  

- Hur användbart tycker du att det är?  
(Berätta om ett tillfälle då du fick hjälp med något)  

- Berätta om ett tillfälle då nätverket har fungerat bra. 
- Berätta om en gång då nätverket fungerat mindre bra.  
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- Hur ofta tar du kontakt med nätverket?  

När?  

- När i din arbetssituation är behovet som störst att ta kontakt med nätverket? 
- respektive som minst

  
- Hur har detta behov förändrats under din yrkeskarriär? (Ett konkret exempel)  

- Berätta om en konkret situation när du kontaktat ditt sociala nätverk?  
- Vad resulterade det i?  

Företagskultur  

- Vilken syn har ditt företag på sociala nätverk?  

- Vad finns det för hjälp att få inom företaget?   

- Vad skulle ditt företag kunna göra för att underlätta ditt nätverkande ?  

- Hur skulle din arbetssituation se ut för att du ej skulle behöva kontakta nätverket?  

De sista minuterna av intervjun . . .  

- Finns det någonting du har tänkt på som vi ej har tagit upp?                           
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Intervjuguide        (Bilaga 2)      

Presentation 
Namn 
Program 
Ämne:      
Syfte (med denna intervju):    

- Hur intervjun kommer att gå till: 
(börja ta tid) 
- intervjutid 
- konfidentiellt  
- frivillighet   
- spelas in på band 
- transkriberas  innan analysen skickas transkription till dig för ditt 

godkännande 
- bandet raderas  efter det att uppsatsen är klar  

- Funderingar?   

Bakgrundsfrågor: ålder, arbetsuppgifter, anställningstid, tidigare erfarenhet av 
liknande arbete  

******************************************************************** 
Nätverk   

- Vad innebär  nätverk för dig?  

- Vilka  nätverk finns i din omgivning?  

- Vilken betydelse har det/de för dig? 
- Vilken funktion tycker du att du har i nätverket? 
- Vad tycker du att du kan tillföra nätverket?)  

- Vad är syftet med nätverket?  

- Hur användbart tycker du att det är?  
(Berätta om ett tillfälle då du fick hjälp med något)  

- Berätta om ett tillfälle då nätverket har fungerat bra. 
- Berätta om en gång då nätverket fungerat mindre bra.  

- När i din arbetssituation är behovet som störst att ta kontakt med nätverket? 
- respektive som minst

  

- Hur ofta tar du kontakt med nätverket?  

- Hur har detta behov förändrats under din yrkeskarriär? (Ett konkret exempel)  

- Berätta om en konkret situation när du kontaktat ditt nätverk?  
- Vad resulterade det i?  
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- Vilka andra kontaktvägar/kontaktpersoner finns i din omgivning?   
- När kontaktar du dessa?  

- Var vänder du dig när du behöver ventilera något jobbrelaterat? 
(sådant som du ej kan ventilera inom den egna organisationen) 

- Hur går du tillväga för att ta kontakten?  

- Vad vänder du dig när du behöver hjälp i en krissituation på arbetet? 
- Kan du beskriva en sådan situation?  

Tyngre arbetssituationer  

- Vad innebär en tung arbetssituation för dig?  

- Berätta om en sådan situation 
-    Vad är det som gör det till en tyngre arbetssituation?  

- Berätta om en arbetssituation där du blivit personligt påverkad/privat engagerad?  

- Vart vänder du dig när du behöver hjälp i en sådan situation? (Ett konkret 
exempel) 
- Hur skiljer sig en sådan situation från en mindre krävande/mer rutinartad 
sådan?  

- Hur kan man förbereda sig inför en sådan arbetssituation?  

- Vilket stöd eller vilken hjälp kan man finna inom organisationen?  

Professionalitet  

- Vad innebär det att vara professionell inom HR?  

- Berätta om en händelse som tydligt visar på ett professionellt handlande från din 
sida.  

- Berätta om en händelse när det kan vara svårt att uppträda professionellt. 
(Varför kan det upplevas som svårt?)  

- Om du ser tillbaka på din karriär inom HR, hur har ditt sätt att agera professionellt 
förändrats?  

- Hur har du lärt dig att agera professionellt  

De sista minuterna av intervjun . . .  

- Finns det någonting du har tänkt på som vi ej har tagit upp?       
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Intervjuguide        (Bilaga 3)  

Presentation 
Namn 
Program 
Ämne:      
Syfte (med denna intervju):    

- Hur intervjun kommer att gå till: 
(börja ta tid) 
- intervjutid 
- konfidentiellt  
- frivillighet   
- spelas in på band 
- transkriberas innan analysen skickas transkription till dig för ditt 

godkännande 
- bandet raderas  efter det att uppsatsen är klar  

- Funderingar?   

Bakgrundsfrågor: ålder, arbetsuppgifter, anställningstid, tidigare erfarenhet av 
liknande arbete  

******************************************************************** 
Nätverk   

- Vad innebär  nätverk för dig?  

- Vilka  nätverk finns i din omgivning?  

- Vad är syftet med nätverket?  

- Berätta om en konkret situation när du kontaktat ditt nätverk?  
- Vad resulterade det i?  

- När i din arbetssituation är behovet som störst att ta kontakt med nätverket? 
- respektive som minst

  

- Hur har detta behov förändrats under din yrkeskarriär? (Ett konkret exempel)  

- Vilka andra kontaktvägar/kontaktpersoner finns i din omgivning?  
- När kontaktar du dessa?    

- Var vänder du dig när du behöver ventilera något jobbrelaterat? 
(sådant som du ej kan ventilera inom den egna organisationen)  

- Var vänder du dig när du behöver hjälp i en krissituation på arbetet? 
- Kan du beskriva en sådan situation?     
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Tyngre arbetssituationer  

- Vad innebär en tung arbetssituation för dig?  

- Berätta om en sådan situation 
-    Vad är det som gör det till en tyngre arbetssituation?  

- Berätta om en arbetssituation där du blivit personligt påverkad/privat engagerad?  

- Vart vänder du dig när du behöver hjälp i en sådan situation? (Ett konkret 
exempel) 
- Hur skiljer sig en sådan situation från en mindre krävande/mer rutinartad 
sådan?  

- Hur kan man förbereda sig inför en sådan arbetssituation?  

- Vilket stöd eller vilken hjälp kan man finna inom organisationen?   

Professionalitet  

- Vad innebär det att vara professionell inom HR?  

- Berätta om en händelse som tydligt visar på ett professionellt handlande från din 
sida.  

- Berätta om en händelse när det kan vara svårt att uppträda professionellt. 
(Varför kan det upplevas som svårt?)  

- Om du ser tillbaka på din karriär inom HR, hur har ditt sätt att agera professionellt 
förändrats?  

- Hur har du lärt dig att agera professionellt?   

De sista minuterna av intervjun . . .  

- Finns det någonting du har tänkt på som vi ej har tagit upp?               
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Komplettering till ofullständig intervju    (Bilaga 4)  

1. Vilken syn har ditt företag på sociala nätverk?  

Positivt. I samband med att vi diskuterade min efterträdare (eftersom 
jag går i pension i vår)sade vår VD att det var viktigt att jag 
introducerade den nya personalchefen i mina nätverk. Vilket tyder på 
att han tycker det är viktigt. Koncernens olika nätverk (finns inte 
bara på HR-området utan även ekonomi, marknad mm) är också officiellt 
bekräftade och presenteras i årsberättelsen (som du såg).  

2. Vad finns det för hjälp att få inom företaget?  
(Vad gör företaget när någon behöver komma i kontakt med ett sådant nätverk?)  

Se ovan  

3. Vad skulle ditt företag kunna göra för att underlätta ditt nätverkande?  

Det viktiga är att det betraktas som en viktig och utvecklande del av 
arbetet (motsvarande utbildning) och det är OK att nätverka på 
arbetstid.  

4. Hur skulle din arbetssituation se ut för att du ej skulle behöva kontakta  
nätverket?  

Upparbetade kontakter med externa personer (t ex 
arbetsgivarorganisation) måste man ha, sedan är frågan om det är 
"nätverk". Annars skulle man inte klara alla arbetsuppgifter. 
Nätverkandet gör också (som jag berättade vid intervjun) att man kan 
få konkret hjälp vid uppstart av olika projekt/policyskrivningar etc 
om någon annan haft erfarenhet av detta och kan dela med sig. Annars 
måste uppfinna hjulet varje gång och det skulle ta väldigt mycket 
tid.   


