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Sammanfattning 

Organisation har i många fall definierats som målinriktat samarbete mellan människor. Dessa 

mål kräver strategier, men studier visar på att 67 % av Human Resources (HR)- avdelningar 

inte har strategier som passar ihop med organisationens övergripande strategi. Syftet med 

denna studie är att undersöka hur HR- funktionen i en organisation upplever mål, men även 

hur de samarbetar och kommunicerar för att uppnå dessa mål. Tidigare forskning menar att 

organisationers mål inte kan vara formulerade godtyckligt, och de måste vara formulerade i 

förhållande till omvärldssituationer. Tydlighet i mål leder till att människor riktar 

uppmärksamheten, men också att ansträngningarna tenderar att förlängas i och med tydliga 

mål. Forskning visar också på att de mål som HR ska arbeta efter bör vara samstämmiga med 

den affärsstrategi som organisationen övergripande har. För att förstå skeenden och hur 

organisationen arbetar mot mål kommer den här studien även att analyseras utifrån 

organisationsstrukturen. En kvalitativ metod med semistrukturerade intervjufrågor på ett 

företags HR- funktion, har tillsammans med skriftliga källor, legat till grund för empiri. 

Resultatet visar på att det finns tre olika nivåer av mål som den aktuella HR- funktionen har 

att arbeta mot. Dessa är mål i organisationen, HR- fokus och projektmål. Organisationens 

övergripande mål ter sig otydliga varpå HR- målen i den aktuella organisationen inte baserar 

sig på dessa, utan snarare på behov som uppkommer i organisationen. Vidare visar resultatet 

att samarbetet inom organisationen kan stärkas då funktioner tenderar att arbeta mot varandra, 

med samma saker eller att flera parter släpper arbetsuppgifter då andra förväntas arbeta med 

dessa. Kommunikationen i organisationen upplevs som bra, men från ledningens håll är den 

allmän och övergripande, vilket leder till att medarbetarna inte känner sig som en del av en 

större helhet. Teorier visar på att medarbetarnas agerande kan vara uttryck för hur 

organisationen är utformad. Den aktuella organisationen är en matrisorganisation och 

matrisorganisationer tenderar att ha felriktade eller motstridiga mål och problem i att 

synkronisera arbetsuppgifter. 
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Inledning 

Organisationer influerar människor i det dagliga livet och de flesta vet vad organisationer är. 

Tre etablerade definitioner av begreppet organisationer som återfinns i Wikipedias 

encyklopedi är (1) En samling människor som beslutat sig för att verka tillsammans för att nå 

ett eller flera för dem kända mål. (2) Ett system av roller som knyts samman med 

kommunikationsvägar för att hjälpa deltagarna att gemensamt uppnå vissa bestämda mål. (3) 

Ett medvetet, stabilt och målinriktat samarbete mellan människor. Även Barnard (1938) som 

är en tidig organisationsteoretiker pekade på att organisationer är målinriktat samarbete 

mellan människor. Ur många hänseenden verkar organisationers samarbete mot mål givet. 

Anthony och Govindarajan (2001) hävdar exempelvis att organisationer antar riktningar 

genom att formulera strategier. Strategiformulering sker genom att sätta upp mål för vad 

organisationen vill uppnå och strategier för att nå dessa mål. Målen är ofta uttryckta i vad 

företaget eftersöker för vinst eller marknadsandel (a.a.). Företagens mål, affärside och 

visioner är idag lättillgängliga via exempelvis hemsidor, för alla intressenter. Målen, 

visionerna och affärsiden målar upp en bild för dessa intressenter kring hur organisationen 

verkar, vad organisationen har för ambitioner och vad organisationen står för. I samband med 

detta finns ofta också goda exempel på hur organisationen genomför dessa mål och visioner i 

verksamheten.  

Human Resources (HR) är en del av stora organisationers verksamhet och arbetar för att 

säkerställa hanteringen av mänskliga resurser inom organisationer. Rollen för HR har 

förändrats, från att på -70 talet vara en administrativ funktion till att idag vara en strategisk 

affärspartner i organisationen (Gaines Robinson & Robinson, 2006). De mål som HR 

eftersträvar ska vara samstämmiga med den affärsstrategi som organisationen har samt 

relevanta omvärldsförhållanden (Christensen, 2005) .  

Kaplan och Norton (2005) visar i en studie på att 95 % av anställda inte känner till eller 

förstår den strategi som företaget har, detta trots att företagen känner till att gemensamma 

strategier behövs kommuniceras ut i organisationen för att brytas ner till specifika planer och 

mål på de olika avdelningarna. Kaplan och Norton visar vidare på att 67 % av HR avdelningar 

inte har strategier som är anpassade till organisationens.
1
 De pekar på att HR borde bära 

                                                           
1
 Studien visar att HR- och IT- avdelningar i 67 % av de studerade fallen inte har strategier som är anpassade till 

organisationens. Kaplan och Norton (2005) s. 74 
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uppgiften att motiverings- och utbildningsaktiviteter för att anställda i organisationen ska gå i 

linje med organisationens strategiska mål (a.a.). Hur HR- funktionen arbetar mot 

organisationens mål kan påverkas av organisationens utformning (Brockbank & Ulrich, 

2005). Det finns dock lite forskning om hur svenska HR- funktioner och avdelningar 

implementerar organisationens mål i sitt arbete, varpå denna studie syftar till att belysa en del 

av HR- funktioners arbete mot mål i svenska organisationer. Studien förväntas ge kunskap om 

hur svenska organisationers HR- funktioner arbetar mot mål.  

Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka hur HR- funktionen i en organisation uppfattar 

organisationens mål och hur medarbetarna samarbetar och kommunicerar för att uppnå dessa 

mål. Studien syftar även till att förstå hur organisationsstrukturen kan förklara 

intervjupersonernas upplevelser av mål och samarbete.  

Resultaten i denna studie är inte generella utan endast giltiga för de intervjupersoner som 

medverkar i studien. Studien avgränsas till enbart det studerade företagets HR- funktion och 

intervjupersonernas syn på mål.  

Disposition 

I följande avsnitt bidrar Teori och Tidigare forskning till att introducera läsaren i hur 

organisationer och HR använder sig av mål, men även hur samarbete och kommunikation är 

verktyg för att uppfylla mål. Vidare diskuteras organisationsstrukturen som kan bidra till eller 

motverka organisationens arbete mot måluppfyllelse. Den tidigare forskningen summeras och 

avslutas med studiens frågeställningar. Avsnittet om metod bidrar till förståelse i hur studien 

är utformad och vilka ställningstaganden som har gjort i studieprocessen. Metoden avser även 

att bringa förståelse i studiens trovärdighet och hur de etiska riktlinjerna tillgodosetts. I 

resultatavsnittet presenteras den empiri som erhållits under studien för att i analysen jämföras 

med tidigare forskning. Resultatet presenteras under teman: Presentation av organisationen, 

Mål i organisationen, Human Resources mål, Projektmål, Organisationens samarbete och 

kommunikation och Human Resources samarbete och kommunikation. Resultatavsnittet 

efterföljs av en analys utifrån studiens teoretiska utgångspunkter. I avsnittet diskussion 

diskuteras resultat i jämförelse med tidigare forskning och de slutsatser som kan dras utifrån 

studien. Avslutningsvis diskuteras även intressanta områden för vidare forskning. 
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Teori och Tidigare forskning 

I detta avsnitt presenteras den referensram som ligger till grund för studien. Avsnittet inleds 

med teoretiska uppslag till varför mål är viktiga för organisationer och individer i 

organisationen. Vidare redogörs för hur samarbete och kommunikation ligger till grund för att 

målen ska kunna genomföras. Organisationsformens betydelse för mål och samarbete 

redovisas därefter med beskrivningar på fördelar och nackdelar som de olika 

organisationsformerna skapar. Avsnittet belyser slutligen HR arbetet och dess relation till mål 

och samarbete. 

 Mål i organisationer 

En teoretisk utgångspunkt i denna studie är att mål koordinerar människors arbetsinsatser. I 

sin studie från 1930- talet pekade Barnard (1938) på att villigheten för individer att samverka i 

organisationer inte kan ske om det inte har utvecklats ett mål för vad samarbetet ska leda till. 

Då mål inte formuleras drar individer slutsatser om målet beroende på aktiviteternas riktning 

och effekt. Utan mål vet inte individerna vilka insatser som ska ske och vilken kompensation 

som kan förväntas av insatserna. Även senare publikationer av Baldwin och Cartwright 

(2006) visar på att mål måste delas mellan människor för att de ska kunna inspirera, 

tydliggöra och fokusera arbetet i organisationen.
2
 Organisationens mål måste vidare 

accepteras av individerna i organisationen och det måste finnas ett samförstånd om att vad 

målet är (Barnard, 1938). 

I en summering av egna och andras studier kring målsättningar och prestationer, genomförda 

1969- 1980, konstaterar Latham med flera (1981) att det finns fyra sätt som människor 

påverkas av att arbeta mot tydliga mål. Det första är att arbetet mot tydliga mål riktar 

människors uppmärksamhet och åtgärder. Det andra Latham med flera fann var att 

ansträngningar förlängs över tid i och med mål. Det tredje som studien visade på var att 

organisationens energi och kostnader mobiliserades till målen. Slutligen fann Latham med 

flera att mål motiverar människor att utveckla relevanta strategier. Studien visade också på att 

det finns situationer och tillfällen där individers prestationer ökar mer med hjälp av mål. Det 

första av dessa är när individerna har utmanande mål. I dessa situationer presterar de bättre än 

individer med enkla mål, ”gör- ditt- bästa- mål” eller inga mål alls. Mål ökar också 

                                                           
2
 Författarna använder begreppet vision. Uppdelningen mellan mål, vision och syfte flyter emellertid i 

litteraturen. I denna studie innefattar begreppet mål även vision och syfte.  
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produktiviteten mer då de är specifika och kvantitativa. Målen måste vidare ligga inom 

individens kapacitet eller vara möjliga att anta. Vidare måste individen ha kunskap om 

prestationen som ska leda till målet, likt att individen måste ha mål för att få feedback på sin 

prestation (a.a).  

Mål tycks således vara viktiga för att människor i organisationer ska veta hur de ska arbeta 

effektivt. Annan forskning pekar också på att organisationer inte kan överleva i all oändlighet 

om organisationens mål är formulerade godtyckligt och inte i förhållande till sin omvärld (Mc 

Ewen och Thompson, 1958). Målen i en organisation är ofta uttryckta i vad företaget 

eftersöker för vinst eller marknadsandel (Anthony & Govindarajan, 2001). I moderna 

organisationer tycks också målen många gånger användas för att hierarkiskt styra människors 

agerande i organisationer, vilket kallas målstyrning.  Holmström (1995) har studerat denna 

form av styrning av svenska storföretag i sin avhandling från 1995. Styrningsprincipen 

innebär att ledarna i organisationen har formella planer och mål för organisationens och 

medarbetarnas agerande. Planerna leder arbetsprocesserna och följs upp för utvärdering. 

Styrningen implementeras oftast i organisationer som varken är direkt centraliserade eller 

decentraliserade (a.a.). 

Till skillnad från Barnard (1938), Latham (1981) och Holmström (1995) anser DiMaggio och 

Powell (1983) att målen inte alltid är skapade för att ha en funktion i organisationen. 

DiMaggio och Powell menar istället att organisationer inom ett fält är homogena, vilket de 

förklarar med isomorfis. Detta innebär att organisationers mål snarare skapas för att generera 

legitimitet gentemot omvärlden än för att ha en funktionell användning i organisationer. De 

tre typerna av isomorfis som DiMaggio och Powell tar upp är tvingande isomorfis, mimetisk 

isomorfis och normativ isomorfis. En tvingande isomorfis innebär att organisationer har ett 

externt tryck som bidrar till att de följer de regler och den praktik som gäller inom fältet. 

Typen av isomorfis tar hänsyn till vad som är accepterat av myndigheter, men också socialt 

för att överleva. Mimetisk isomorfis innebär istället att ett bolag vill minimera osäkerhet och 

risk, men också överleva och vinna legitimitet. En mimetisk isomorfis driver organisationer 

till att anta prestigefyllda, synliga och etablerade lösningar i fältet. Normativ isomorfis är 

slutligen en isomorfis som bidrar till att professionalism och utveckling sker i företag. 

Exempel på hur denna isomorfis leder till homogenitet är att personer med liknande 

kompetens anställs i de olika organisationerna och därmed behöver organisationerna liknande 

informationssystem, men de har också samma typer av kompetens på positioner i olika 

organisationer som orienterar och disponerar arbetet på liknande sätt (a.a.).   
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Mål i organisationer kan således vara viktiga för att människor ska veta vad de riktar sina 

handlingar mot, och utgöra ett instrument att hierarkiskt styra medarbetarna i önskad riktning. 

Vidare bidrar mål även till att medarbetarna ökar ansträngningen. Vidare visar studier på att 

produktiviteten ökar om målen i organisationen är kvantitativa snarare än ”gör- ditt- bästa- 

mål”. Mål kan emellertid också betraktas som ett redskap att legitimera sin verksamhet 

gentemot omgivningen.  

Samarbete och kommunikation  

Barnard (1938) beskriver att när individer har accepterat att ingå i ett samverkande bolag har 

de också accepterat att ha kontakt med andra som ingår i organisationen. Sammanhållningen 

mellan det gemensamma målet och individers agerande utgörs av kommunikation. Genom att 

signalera med olika metoder såsom tal, skrift eller rörelser och handlingar blir målet känt för 

de som ska samarbeta. För Barnard har ledaren en viktig roll avseende att förmedla och 

implementera målen i organisationen hos medarbetarna (a.a.). 

Även senare studier uppmärksammar ledarens roll för att målen ska kommuniceras ut i 

organisationen.  I en handbok om ledarskapets praktik menar Baldwin och Cartwright (2006) 

att anställda inte alltid förstår sin egen roll i att implementera uppdrag och strategier. Ledarna 

i organisationen måste därmed dela med sig mål för att medarbetarna ska förstå, komma ihåg 

och sprida information vidare. Detta hjälper till att föra organisationen framåt. Baldwin och 

Cartwright påpekar även att för att inspirera till engagemang behöver ledaren ett effektivt sätt 

att kommunicera. Detta innebär bland annat att ledaren ska vara passionerad över målen och 

prata om målen ofta (a.a.).  Ledarnas kommunikation av mål och strategier är exempel på 

formella kommunikationskällor (Anthony & Govindarajan, 2001). I organisationer finns 

också informell kommunikation (a.a.). I en studie av Campell och Cambell (1988) undersöks 

miljöns påverkan på informell kommunikation inom avdelningar. Även om Campbell och 

Campbell inte undersöker mål specifikt visar de på att informell kommunikation koordinerar 

anställda i organisationer genom att de kan känna större identifiering med och starkare 

samhörighet till organisationen.  

Det är dock inte bara ledaren som är viktig för att kommunicera ut målen i organisationer. 

Samverkan mellan människor i organisationer leder till gemensam syn av målen och därmed 

en effektivitet i arbetet (Deusch, 1973). Samverkan är enligt Barnard (1938) interaktion 

mellan människor som begränsas av att handla individuellt. Danermarks (2000) syn på 

samverkan är att det är medvetna och målinriktade handlingar och utförs tillsammans med 
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andra i avgränsad grupp avseende ett definierat problem och syfte. Deusch (1973) 

presenterade 1949 Cooperation theory där han bland annat pekar på att samarbetande personer 

tenderar att dela upp uppgifter utefter deltagarnas kompetens, vilket reducerar chansen att fler 

personer arbetar med samma uppgift. Deuschs studier visade också på att samordningen av 

insatserna ökade, att produktiviteten ökade och att orienteringen mot uppgifter ökade i och 

med samarbete. Effekterna av samarbete är att personer förväntar sig hjälp för att effektivt 

prestera mot gemensamma mål, men också att deltagarna uppmuntrar varandra till att 

genomföra uppgifter för att nå gemensamma mål. Kommunikationen i samarbete tenderar 

också att vara bra då personer identifierar problem och löser dessa tillsammans. Effektiva 

prestationer genererar också en positiv attityd mellan personer som samarbetar (a.a.). 

Tjosvold (1984) drar, utifrån Deuschs teori, slutsatsen att när människor genomför 

gemensamma uppgifter tenderar de att kommunicera, influera och dela med sig av sina 

resurser. Danermark (2000) anser att det är ledningens skyldighet, snarare än de enskilda 

medlemmarnas, att skapa förutsättningar för samverkan.   

Samverkan leder således till att medarbetare uppmuntrar varandra till att uppfylla mål, men 

även kommunikationen förbättras av att samarbeta. Kommunikation leder i sin tur till en 

gemensam syn på mål och är ett verktyg för att föra organisationer framåt. Ansvar för 

samarbete och implementering av mål tycks ligga hos ledningen och ledarna i organisationen.  

Organisationsstrukturens inverkan  

En förutsättning för samverkan kan vara organisationsstrukturen. Mc Ewen och Thompson 

(1958) menar att dagens komplexa samhälle gör att de mål som eftersträvas också kräver mer 

komplexa organisationer. De olika formerna för organisering har olika problem och därmed 

krävs skilda lösningar i strukturen (Chandler, 1962). Brockbank och Ulrich (2005) menar att 

organisationens struktur bidrar till HR- arbetets utformning och därmed ansats till mål, likt 

Barnard (1938) som pekar på att medarbetarnas agerande kan vara uttryck för organisationens 

utformning. Organisationsstrukturer som denna studie kommer att beröra är 

funktionsorganisationen och matrisorganisationen.   

Lindvall (2001) hävdar att all traditionell organisering har funktionsindelning i någon form. 

Funktionsstrukturen innebär att resurser organiseras utefter vilken funktion de har och bidrar 

till en specialisering av arbetsuppgifter och ger ekonomiska skalfördelar (a.a.). Exempel på 

sådan strukturering är att dela upp organisationen efter inköp, ekonomi, HR och så vidare. 

Funktionsorganisationer har som princip att problem som uppstår ska lösas av överordnad 
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chef (Lindvall, 2001). Vid funktionsindelning är det viktigt att medarbetarna och 

organisationsenheterna arbetar i samma riktning och mot gemensamma mål (Bruzelius och 

Skärvad, 2000). Specialiseringen och detaljorienteringen i funktionerna tenderar dock att ha 

liten koppling till de övergripande strategiska frågorna och de funktionellt orienterade 

organisationerna får ofta problem i kontakten med övriga enheter i företaget och övriga 

omvärlden (Lindvall, 2001). Detta då fokuset är snävt avgränsat till att gälla den egna 

avdelningen (a.a.).  

Matrisorganisationen förklarar Lindvall (2001) istället som ett sätt att hantera och skapa 

komplexitet. I en matrisorganisation finns minst två dimensioner av verksamheten (a.a.). 

Formen i matrisorganisationer kan variera, då det är en kombination av organisationsformer, 

exempelvis divisions- och funktionsorganisation eller funktions- och projektorganisation 

(Bruzelius och Skärvad, 2000). Matrisorganisationer möter enligt D'Annunzio och Sy (2005) 

ett flertal problem i och med organisationsstrukturen. D'Annunzio och Sys undersökning har 

gjorts i USA med 294 topp- och mellanchefer med syfte att undersöka dess syn på 

matrisorganisationen. Ett av problemen de fann ligger i att målen blir felriktade och uppges 

främst av toppchefer i organisationerna. De främsta problemen med missriktade mål är att det 

kan finnas mål i matriserna som är konkurrerande eller motstridiga, att processerna i 

organisationen är otillräckliga för att anpassa de olika målen och upptäcka eventuella 

felriktningar av målen. Strukturen bidrar även till att avdelningarna i matrisen har bristande 

synkronisering och inte alltid kan samordna arbetsuppgifter, planer och mål. D'Annunzio och 

Sy pekar också på att det finns en otillräcklig kommunikation och samordning mellan 

matrisens olika dimensioner. Därmed är det i matrisorganisationer viktigt att konstant 

kommunicera ut företagets mål till medarbetarna. Vidare finner D'Annunzio och Sy 

komplikationer i matrisorganisationen när det kommer till roller och ansvar. Mellanchefer i 

matrisorganisationen upplever främst att det finns en otydlig ansvarsfördelning och förvirring 

i vem som bestämmer. Medarbetare i en matrisorganisation kan också ha svårigheter i vem 

som ska kontaktas för viss information. Detta borde enligt D'Annunzio och Sy åtgärdas 

genom bland annat en plan för kontinuerlig kommunikation (a.a.).   

En funktionsorganisation har således fördelar i form av att medarbetarnas arbetsuppgifter är 

specialiserade och kostnadseffektiva. Däremot finner forskning nackdelar i 

funktionsorganisationens struktur som inverkar på måluppfyllelse och samverkan, då 

funktionernas avgränsning kan mista kontakt med övriga organisationen och övergripande 

mål. Fördelar som återfinns i en matrisorganisation är istället att organisationen kan hantera 
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komplexitet, däremot kan samordning av arbetsuppgifter och mål brista och med att 

processerna i en sådan organisation kan vara otillräckliga.  

Human Resources mål 

HR har sedan 1970 talet gått från att vara en administrativ funktion som hanterar 

personalinformation och kommunikation i organisationen, till att idag vara en strategisk 

affärspartner (Gaines Robinson & Robinson, 2006). Boxall (2007) har bland annat studerat 

HR och dess roll till övriga organisationen. Han kommer fram till att HR idag har en bred roll 

i organisationen i och med att funktionen verkar över olika yrken i organisationen, många 

organisatoriska nivåer, affärsenheter, firmor, industrier och samhällen (a.a.).  

Ahlstrand och Purcell (1994) lyfter fram att de mål och strategier som HR har att arbeta mot 

ofta är implicita och därmed inte formellt uttalade i organisationer. Vidare menar Redman 

med flera (1993) att de mönster som HR arbetar med oftast implementeras i organisationers 

kritiska skeden och omvärderas först när organisationen når ett nytt kritiskt skede. Detsamma 

gäller de mål som finns i organisationen (a.a.).   

Christensen (2005) anser att HR- mål och HR- arbete måste utföras i förhållande till 

kundbehovet, affärsstrategin och omvärldsförhållanden. Christensen menar dock att HR 

tenderar att bli internt fokuserade med att införa nya processer och idéer och därmed inte 

fokuserar på kundbehovet och organisationsmålen. För att möta kunder och organisation 

måste HR arbeta och sätta upp mål i kontexten av hur organisationens kompetens levereras 

och framställs (a.a).  

HR har således inte alltid uttryckta mål att arbeta mot och funktionen tenderar att bli internt 

fokuserade på egna processer. De mål som finns inom HR bör dock vara uppsatta i 

förhållande till organisationens kundbehov, affärsstrategi och omvärldsförhållanden. 

Teorisammanfattning 

Barnard (1938) menar att för att organisationer ska verka effektivt och verkningskraftigt bör 

de ha ett mål formulerat för vart de är på väg. Målet måste få upprättelse av individerna i 

organisationen och kommuniceras medarbetarna emellan. Kommunikation leder till att 

individers fokus kan riktas åt samma håll (a.a.) och det är upp till ledarna i organisationen att 

kommunicera ut dessa (Danermark, 2000). Den informella kommunikationen i organisationen 

mellan alla organisationsmedlemmar är emellertid också viktig då den bidrar till en 

identifiering med och samhörighet till organisationen (Campbell & Campbell, 1988). 
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Samarbete utgör också en viktig aspekt för att organisationen ska kunna arbeta effektivt mot 

mål (Barnard, 1938). Deusch (1973) menar att samarbetande system tenderar att ha en bra 

kommunikation och uppmuntran, men dessutom att personer blir mer orienterade mot att 

uppfylla mål.  

De mål som HR funktionen har att arbeta mot är ofta implicita och ändras först när 

organisationen når ett kritiskt skede. Förändring av mål i kritiska skeden gäller också 

organisationen i stort. HR tenderar också att vara internt fokuserade och måste enligt 

Christensen (2005) sätta upp mål och utföra arbete i förhållande till kundbehov, 

omvärldsfaktorer och affärsstrategi. 

Många av de skeenden som är i organisationer och som får organisationsmedlemmarna att 

agera som de gör går att förklara utifrån den organisationsstruktur som företaget arbetar i. Två 

organisationsstrukturer som denna studie tar upp är funktionsstrukturen och matrisstrukturen. 

Lindvall (2001) visar på att funktionsstrukturen är bra för specialisering och ger 

organisationer ekonomiska fördelar. Dessa organisationer kan dock få komplikationer i och 

med att avdelningar arbetar för självständigt och inte till organisationens övergripande mål. 

Matrisorganisationen är istället ett sätt att hantera komplexitet och är uppbyggt i flera 

dimensioner (a.a.). D’Annunzio och Sy (2005) finner dock svårigheter för 

matrisorganisationer att samordna arbetsuppgifter. De menar också på att mål i 

matrisorganisationer kan vara felriktade eller motstridiga. Detta eftersom det kan finnas 

konkurrerande mål i matrisen som är svåra att upptäcka med de processer som 

organisationsformen har (a.a.). 

Frågeställningar 

 Hur uppfattas målen i organisationen av intervjupersonerna på en HR avdelning? 

 Hur upplever intervjupersonerna samarbetet och kommunikationen inom 

organisationen kopplade till möjligheter att nå mål? 

 Hur kan organisationsstrukturen förklara intervjupersonernas upplevelse av mål, 

samarbete och kommunikation? 
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Metod 

Metodologiska ställningstaganden 

Valet av metod grundades i studiens syfte att undersöka hur medarbetare på en HR- avdelning 

uppfattar och arbetar mot mål inom organisationen. Den kvalitativa ansatsen är enligt Wallén 

(1996) nödvändig för att få del i de subjektiva upplevelserna. Semistrukturerade intervjuer 

ligger till grund för empirin i denna studie. Den kvalitativa ansatsen ger även en möjlighet att 

anpassa intervjun och följdfrågor beroende på intervjupersonernas svar (Wallén, 1996). 

Denna ansats ger också möjlighet att relatera intervjupersonernas upplevelser till den kontext 

de befinner sig i och därmed kunna förstå hur organisationsstrukturen är relaterad till 

upplevelserna av målen (a.a.).  

Studien har i ett inledande skede haft en ganska induktiv ansats. Frågorna i intervjuguiden har 

varit influerade av förförståelse i ämnet Human Resources och organisationens övergripande 

verksamhet. Uppsatsens teman, i resultat och analys, har dock utvecklats i en växelverkan 

mellan teori och resultat, där resultatet har genererat mer specifika teorier inom Human 

Resources och organisationens påverkan. De specifika teorierna har i sin tur belyst vissa delar 

som visar sig väsentliga inom resultatet.  

Val av företag 

För att studera HR avdelningens uppfattning om mål och samarbete krävs ett företag som har 

en HR avdelning där tillräckligt många medarbetare har möjlighet att medverka. Möjlighet till 

förbindelse med ett sådant företag fanns via en professionell kontakt, med insyn i HR- 

funktionen. Den studerade organisationen är ett bolag som, tillsammans med andra bolag, 

ingår i en grupp inom en koncern. Eftersom studien är intresserad av att förstå hur 

organisationsstrukturen är relaterad till intervjupersonernas upplevelser av målen var enbart 

en organisation att föredra, före att intervjua personer på olika organisationer. Dessutom ger 

ett flertal intervjuer på ett ställe en mer komplett bild av verkligheten.  

Val av intervjupersoner 

För att få tillgång till intervjupersoner och insyn i det aktuella företaget användes en etablerad 

kontakt på företaget. Kontaktpersonen hade insyn i vilka intervjuperson som hade möjlighet 

att delta i studien och ville för egen del inte lämna ut kontaktuppgifter till eventuella 

intervjupersoner. Denna kontakt blev då en gatekeeper (de Laire, 2000).  Problematiken med 



 

11 

 

en gatekeeper ligger bland annat i att kontaken kan handplocka intervjupersoner som riktar 

studien efter gatekeeperns intresse, men även att det kan finnas beroendeförhållanden mellan 

gatekeeper och intervjupersoner (a.a.). Då möjliga intervjupersoner för studien inte var många 

till antalet, fanns det ingen möjlighet att kontakta slumpade intervjupersoner av de som 

föreslagits. De intervjupersoner som blev kontaktade av gatekeepern och accepterade en 

intervju kontaktades senare av studiens författare för inbokning av intervjuer samt upplysning 

om studiens syfte att belysa samarbete och mål. Något beroendeförhållande gatekeepern och 

intervjupersonerna emellan har inte uppmärksammats och de arbetar åt olika avdelningar, 

vilket kan tyda på att något sådant förhållande ej heller borde finnas.  

En utav de tilltänkta intervjupersonerna hade i ett stadium accepterat en intervju men ville vid 

inbokning av intervjutillfälle inte diskutera organisationens mål i en kommande intervju varpå 

denne tackade nej. Att denna person inte ansåg sig kunna diskutera organisationens mål, tyds 

med att målen inte var implementerade hos denna person. Då det inte fanns tillräckligt med 

information i det data som framkommit togs beslutet att gatekeepern på företaget, som 

tidigare också varit deltagande i en förstudie, skulle delta i intervjun för att komplettera 

materialet. Detta kan innebära att gatekeeperns intressen i studien tillgodosetts i och med 

deltagande. Några sådana tendenser har dock inte observerats då resultaten av gatekeeperns 

intervju sammanställts i och med både positiv och negativ respons till de olika områdena. 

Studien är ej heller sammanställd å gatekeeperns vägnar varpå studien ej kommer att 

återkopplas.   

Intervjupersonerna arbetar alla på organisationens huvudkontor inom funktionen HR. De har 

jobbat varierat antal år på organisationen och har inte samma arbetsområde. Tillsammans 

representerar de två utav de fyra avdelningar som finns inom HR- funktionen. Kriterier som 

ställdes på intervjupersonerna är att de arbetar inom HR- funktionen och är anställda utav ett 

av bolagen, i uppsatsen kallat moderbolaget. Tre intervjupersoner är kvinnor och den fjärde 

intervjupersonen är man. Då en gatekeeper var nödvändig vid tillträdet till organisationen, 

återupprepades innan varje intervju att intervjun var frivillig och gick att avbryta för att 

garantera frivillighet hos de intervjupersoner som ställde upp. I syfte att skydda 

intervjupersonerna och också öka deras trygghet att prata fritt under intervjuerna lovades 

intervjupersonerna också att deras uppgifter ska behandlas konfidentiellt. Detta innebär att 

resultaten ska presenteras på sådant sätt att enskilda intervjupersoner inte ska kunna 

identifieras.  
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Datainsamling 

Förstudie 

Innan intervjuerna gjordes en förstudie. Förstudien gjordes med en professionell kontakt som 

arbetar som konsult på det aktuella företaget. Förstudien har gjorts i omgångar, men samtalen 

har inte huvudsakligen haft denna studie som fokus utan snarare en inblick i arbetsuppgifterna 

för HR- funktionen, då en kontinuerlig kontakt finns med denna person. Under förstudien 

framkom två teman i form av samarbete och mål som var uppenbart problematiska. Starkt 

kopplat till mål och samarbete är kommunikation. Detta tema utvecklades i relation till 

Barnards Functions of the Executive (1938) eftersom kommunikation där påtalas som en 

förutsättning för att samverkan ska kunna ske.  

Skriftliga källor 

Studien baseras också på dokument. Dokument kring hur organisationen är strukturerad samt 

hur organisationen formulerar sina medarbetarsamtal är tillhandahållna av den kontaktperson 

som finns på företaget. Dokumentationen gicks igenom tillsammans med denna kontaktperson 

för att få en mer klar inblick i hur organisationen verkade och var indelad. Bolagets hemsida 

och koncernens hemsida har vidare använts för att få fakta och information om bolagens mål, 

affärsidéer och visioner innan intervjuerna har utförts. Detta för att ha viss förståelse om 

intervjupersonernas svar och kunna ställa uppföljningsfrågor kring vissa mål. Bolagets 

årsredovisningar har funnits att tillgå via internet och legat till grund för viss fakta om 

verksamheten. De skriftliga källorna kan dock ej presenteras som referenser i denna uppsats 

då uppsatsdeltagarnas avidentifiering kan komma att röjas.  

Kvalitativa källor 

Intervjuer har utförts med sammanlagt fyra intervjupersoner, med de första två intervjuerna i 

en omgång och de andra två intervjuerna två veckor senare. Intervjuerna är genomförda på 

organisationens huvudkontor i mötessalar och varierade i tid mellan 30 och 45 minuter.  Vid 

alla intervjuer har ljudupptagning, i form av bandspelare eller digital ljudupptagning, 

förekommit för att författaren skulle hålla fokus på intervjun och ej förvränga eller tolka 

datamaterialet vid insamlandet. Innan varje intervju fick intervjudeltagarna muntlig 

information om konfidentialitet, intervjudeltagarnas frivilliga deltagande i studien och 

möjligheterna att avbryta. Den muntliga genomgången innehöll även information om att 

datamaterialet enbart skulle vara till grund för denna studie och ljudupptagning, varpå de fick 
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godta eller avvisa ljudupptagning. Att intervjun skulle komma att behandla samarbete mot 

mål presenterades också i det inledande samtalet. 

Intervjuerna bestod av semi- strukturerade frågor som var tematiserade under kommunikation, 

samarbete och mål (se Bilaga 1).  För att utvärdera de olika temana ställdes ett flertal frågor 

kring varje tema och behandlade intervjupersonernas uppfattning om mål, kommunikation 

och samarbete på både organisatorisk nivå och HR- nivå. För att inte begränsa intervjuerna, 

data och därmed resultat har det i slutet av varje intervju ställts en mer öppen fråga med 

möjlighet att för intervjudeltagarna diskutera övriga perspektiv på samarbete och mål. Efter de 

två inledande intervjuerna uppmärksammades områden där med information krävdes för 

studiens genomförande, varpå intervjuguide och fokus justerades inför andra 

intervjuomgången. I den nya intervjuguiden innefattades frågor om mål på koncern och 

organisationsnivå, samtidigt som specifika kommunikationskällor exkluderades då de inte 

tillförde något till studiens direkta syfte.  

Fem minuter in i det tredje intervjutillfället fungerade ej ljudupptagningen på grund av att 

bandspelaren var ur funktion, varpå ett nytt intervjutillfälle fastställdes. Att intervjuns 

inledning fick upprepas vid nytt intervjutillfälle vekar ej ha påverkat resultaten, då 

intervjupersonen vid andra intervjutillfället svarade likartat första intervjuns. Dock var 

intervjupersonen kortfattad genom hela intervjun, vilket ej går att avgöra i förhållande till 

första, då de inledande frågorna var kortfattade i karaktären. Två utav intervjupersonerna höll 

sig under intervjutillfällena kortfattade, medans två intervjuer gav mer uttömmande svar. 

Detta kan bero på intervjupersonernas karaktär, studieförfattarens ovana att intervjua, eller att 

de var olika påverkade av det faktum att en gatekeeper var involverad i studien. Dock svarade 

intervjupersonerna mångsidigt, med både positiv och negativ inställning till de frågor som 

ställdes, varpå gatekeepern ej tycks ha haft en avgörande roll för resultaten. Intervjudeltagarna 

har, efter transkribering och sammanställning av resultat, fått de egna svaren på 

intervjufrågorna och sammanställningen av svar och eventuella citat från intervjun fått en 

elektronisk kopia av innehållet skickat till sig. Detta för att återkoppla intervjusvaren och få 

eventuella kommentarer av analys och utveckling av upplevelserna. Det har dock ej givits 

någon respons på dessa återkopplingar, varpå resultaten tolkas som korrekta. 
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Analys 

De inspelade intervjuerna har ordagrant skrivits ut i sin helhet för sammanställning och 

analys. Enligt Kvale (1996) bör analysen utgå ifrån tre steg. Den första innebär att strukturera 

materialet, för att i ett andra steg kunna kartlägga och reducera materialet och fokusera på 

väsentligheter för studiens syfte. Slutligen analyseras innebörderna i intervjupersonernas svar 

(a.a.). Resultaten som framkom i de olika intervjuerna kategoriserades initialt in under 

temarubrikerna kommunikation, samverkan och mål med de olika intervjupersonernas svar 

för sig. Temana var observerade utifrån teori och förstudie och nya övergripande teman 

genererades inte under intervjutillfällena eller analysprocessen. Intervjupersonernas svar 

sammanställdes därpå så ett mer komplett resultat framkom inom temana. Temana innehöll 

tydligt resultat som dels gällde svar angående organisationen och dels angående HR- 

funktionen. Inom dessa områden identifierades tendenser i intervjupersonernas svar, men 

också skillnader i svaren som belyser problematiken. Dessa tendenser inkluderades i 

resultatrapporten tillsammans med citat som belyser likheter och skillnader i 

intervjupersonernas svar. Vid svar gällande samarbete och kommunikation i organisationen 

var det svårt att vid vissa tillfällen hänföra tendenser och uttalanden till det ena eller det andra 

temat, varpå dessa teman kom att hamna under en gemensam rubrik i resultatredovisningen 

och senare även under ett gemensamt tema i avsnittet analys.  

Då flera utav intervjupersonerna varit kortfattade under intervjutillfällena, framställs en utav 

de medverkande personernas citat oftare än andras. Detta ska inte ha någon inverkan i det 

sammanlagda resultatets framställning, men kommer att belysa denna persons åsikter 

tydligare.  

Organisationsspecifika begrepp såsom mål, visioner och ledord har i resultatdelen gjorts om 

för att inte kunna härleda de specifika orden till det aktuella företaget. Orden har gjorts om 

med synonymer och förklaringar till de ursprungliga orden. Omformulering av orden påverkar 

inte resultaten. De ursprungliga begreppen leder inte heller till ökad förståelse för läsaren om 

de processer som studeras.  

Tillförlitlighet 

Validitet 

Validitet i kvalitativ forskning går enligt Langemar(2008) ut på att uppfylla ett antal kriterier, 

men grundläggande för en god validitet i kvalitativ forskning är att studierna är så bra 
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upplagda och genomförda som möjligt. Langemar (2008) delar upp kriterierna i två 

huvudgrupper där den första huvudgruppen pekar på resultatets tillförlitlighet och den 

empiriska förankringen i förhållande till data, analys och urval.  Intervjuguiderna har 

framarbetats och omarbetats för att få ett så uttömmande resultat som möjligt i förhållande till 

syftet med studien. Empirin har också legat till grund för de teorietiska resonemang som förs, 

för att kunna göra adekvata analyser. Den andra huvudgruppen som Langemar (2008) tar upp 

är istället inriktad på den meningsfullhet och användbarhet som resultatet visar. Här studeras 

det kunskapstillskott som studien ger och den användbarhet i form av praktisk nytta som 

studien kan bidra till (a.a.). Studien kan komma att ge en större insyn i hur HR arbetar mot 

mål och studien poängterar även vikten av att ha mål för att uppnå en effektivitet inom 

funktionen. Den praktiska nyttan är i detta fall även att de generella mål som en organisation 

sätter upp bör omvärderas oftare och vara möjlig att konkretisera i andra delar av 

organisationen som ej direkt berör vinstmål. Langemar (2008) tar utöver dessa aspekter också 

upp koherens, eller den logik som finns inom resultatet, samt överensstämmelse som bedöms 

när en forskare triangulerar olika processer i en studie. Triangulering innebär att använda 

olika slags moment i forskningsprocessen och kan bland annat ske genom att använda sig utav 

olika data, kallat datatriangulering. Triangulering kan vara ett sätt att höja meningsfullheten 

och förståelsen i det resultat som framkommit (a.a.). I denna studie har de skriftliga källorna 

legat till grund för förståelse av hur organisationen verkar och vad den har för mål. Samtidigt 

som det, i och med flera källor, var varit möjligt att förstå hur medarbetarna använder sig av 

mål och vilka mål de använder sig av. I detta fall finns det dock svårigheter i att ta upp 

överensstämmelse mellan de skriftliga och kvalitativa källorna då de kvalitativa visade på att 

de skriftliga källorna gällande mål, visioner och affärsidé ej utnyttjades och användes inom 

HR på ett relevant sätt.  

Generaliserbarhet 

Den kvalitativa generaliserbarheten går inte att basera på mängd eller frekvenser likt den 

kvantitativa, istället bedöms materialet i förhållande till den population och det ämne som 

studeras. Langemar (2008) tar upp andra dimensioner som gör att materialet kan 

generaliseras. Den första utav dessa är handlar om hur data förhåller sig till frågeställningen, 

där man studerar hur väl datamaterialet ger en generaliserbar bild av det valda ämnesområdet 

(a.a.). Arbetsplatsen som denna studie fokuserar kommer att genomgå en 

organisationsförändring inom det närmsta året, vilket troligtvis kommer leda till att de 

observerade processerna ses över och studiens giltighet därmed ej gäller över tid. Den andra 
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dimensionen som Langemar (2008) beskriver handlar om att urvalet ska vara gjort på ett 

adekvat sätt och att relevanta aspekter av fallet lyfts fram, det vill säga hur täckande och 

uttömmande resultatet är för syftet. I denna del av urvalsanalysen ska också studeras vilka 

delar av materialet som gäller för vilka grupper inom populationen, men även se till vilka 

andra grupper skulle materialet tänkas stämma in på (a.a.). Studien är genomförd på ett 

företag, vilket kan leda till att resultatet inte kan komma att gälla generellt. Det är dock rimligt 

att resultaten är generaliserbara för den population som är studerad, det vill säga HR- 

anställda inom det specifika företaget. Att resultaten är generaliserbara till denna population 

är troligt då populationen består av cirka 15 personer och fyra av dessa har blivit intervjuade. 

Därtill studeras organisationen som är allmängiltig för alla HR- anställda inom 

organisationen. Resultat och analys upplevs också täcka vad studien har avsett att studera. 

Etik 

Vetenskapsrådet har utformat etiska principer som i samhällsvetenskapliga studier innefattar 

krav på information, samtycke, konfidentialitet och etiskt nyttjande (Langemar, 2008). 

Informationskravet har i denna studie tillgodosetts genom att intervjupersonerna vid en 

inledande telefonkontakt och vid intervjutillfället, fått information om att studien kommer att 

behandla samarbete mot mål i den aktuella organisationen. Det frivilliga deltagandet i studien 

och möjligheterna att avbryta intervjun poängterades också för individerna innan intervjun, 

vilket ansågs viktigt då en gatekeeper inledningsvis tillfrågat intervjupersonerna att delta och 

beroendeförhållanden mellan dessa personer inte var uppenbara. Samtycke till intervjun har 

lämnats från alla intervjupersoner. Konfidentialitetskravet innebär att data som kan komma att 

identifiera intervjupersonerna utelämnas (Langemar, 2008). Intervjupersonerna upplystes om 

detta under intervjutillfället och data som behandlar den specifika organisationen, 

organisationsspecifika begrepp och intervjupersonernas specifika befattning kommer därmed 

att utelämnas ur denna studie. Nyttjandekravet innebär slutligen att insamlad data enbart ska 

användas i forskningssyfte (Langemar, 2008). Det har i denna studie tillgodosetts med att 

materialet enbart används i denna studie och material som kan hänföras till intervjupersonerna 

kommit att raderas.  
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Resultat 
I detta avsnitt presenteras resultat som erhållits i dokument och intervjuer. Den redogörelse 

för organisationens utformning, som inleder resultatavsnittet, är främst erhållen med stöd i 

dokument och en förstudie. Resultaten har visat att HR- funktionen har olika typer av mål att 

arbeta mot eftersom målen finns på tre organisatoriska nivåer, mål för organisationen i sin 

helhet, mål för HR funktionen samt mål för projekt som intervjupersonerna arbetar inom. I 

följande avsnitt skiljs därav resultaten som visar på de Mål i organisationen, Human 

Resources mål och Projektmål som intervjupersonerna arbetar mot. I delar som redovisar 

Organisationen ingår de resultat som erhållits om moderbolaget och i vissa fall även 

koncernen. Delar av resultatet som benämns HR tar upp HR funktionen och HR- 

avdelningarnas mål respektive samarbete och kommunikation. HR arbetar till stor del i 

projekt med respektive verksamhetsområde. Dessa projekt kommer att redovisas under 

rubriken Projektmål. Då samarbete och kommunikation ej har studerats i de olika projekten 

kommer det ej redovisas i denna studie.  

Presentation av organisationen 

Den aktuella organisationen verkar inom detaljhandeln och är en grupp av bolag i en koncern. 

I bolagsgruppen finns tre primära verksamhetsområden. Det första av dessa områden tillhör 

det ursprungliga bolaget, som i uppsatsen kommer att kallas moderbolaget, och dess nordiska 

verksamhet och dess butiker. Det andra området innefattar de övriga tre bolagen och dess 

butiker. Det tredje verksamhetsområdet är det som fungerar som huvudkontoret, med 

funktioner som Inköp, Ekonomi och IT, Lager och HR. Bolagen är till stor del åtskiljda, men 

har i vissa sammanhang samarbete då exempelvis HR- funktionens säkerhets- och 

interutbildningsresurser sträcker sig över alla bolag.  

Sett till moderbolaget arbetar funktionerna på huvudkontoret med att tillgodose de behov som 

finns i organisationen. Moderbolaget definieras i ett flertal årsredovisningar som en 

decentraliserad organisation där de olika funktionerna på huvudkontoret har separata 

resultatenheter men som även kombineras då kostnader kan hänföras till andra delar av 

organisationen. Inom funktionerna finns rätten att fatta beslut i vissa frågor, men beslut tas 

också gemensamt mellan vissa avdelningar och ibland tas beslut upp till koncernnivå. 

Organisationen är utifrån denna information och beskrivning en matrisorganisation, med en 

funktionsindelning av huvudkontoret och divisionsindelning av butikerna utifrån region. 
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Samarbete de två strukturerna emellan sker i projekt där funktionerna tillhandahåller hjälp, i 

och med sin specialistkompetens, till divisionsavdelningarna. Moderbolaget är på väg in i en 

organisationsförändring, där bland annat ny VD ska tillsättas. Dock förväntas alla bolag få 

konsekvenser utav förändringen i form av en tydligare uppdelning av bolagen. 

HR- funktionen, som denna studie belyser, är indelad i avdelningar som täcker områdena 

HR/Arbetsrätt/Lön/Internutbildning, Corporate Social Responsibility, Säkerhet och 

Information. HR- funktionen tillgodoser behov som uppstår i HR- frågor exempelvis stöd vid 

rekrytering, internutbildningar, arbetsrättsliga processer, förhandling av avtal, arbetsmiljö och 

säkerhet för de anställda och kunderna. Bolagens HR- funktion är samlad inom ett och samma 

huvudkontor där medarbetare kan vara placerade att arbeta åt alla bolagen eller direkt åt ett av 

dessa. Som medarbetare inom HR- funktionen på det aktuella företaget har man som uppgift 

att vara ett stöd till chefer i organisationen, i frågor som gäller personalen. Ansvaret att ta 

beslut gällande dessa frågor ligger övervägande hos de olika cheferna i organisationen. HR- 

funktionen arbetar främst i projektform, där allt från ett telefonsamtal till att skapa riktlinjer 

ses som projekt.  

HR funktionen har flera nivåer av mål att arbeta mot. För det första ska HR arbeta mot 

bolagets mål, dess affärside och dess vision. Hur intervjupersonerna arbetar mot dessa mål 

presenteras under Mål i organisationen. Det andra målet som HR- funktionen har att arbeta 

mot är olika fokus som HR resonerar fram i början på varje år och som ska prägla HR- arbetet 

under kommande året. Dessa mål presenteras under rubriken Human Resources mål. En av 

intervjupersonerna tycker dock inte att deras avdelning inom funktionen är direkt berörd och 

avstår därför dessa möten. Det tredje är de olika målen som ställs upp inför varje projekt som 

påbörjas och som kan ha olika tidsspann och omfattning. Dessa mål presenteras under 

rubriken Projektmål. 

Mål i organisationen 

Vid frågan om undersökningsdeltagarna känner till organisationens mål uttrycker alla 

intervjupersoner, utom en, att de gör det. De hänvisar dock till att målen håller på att 

utvecklas och tas fram i och med en kommande organisationsförändring, att de är mer 

fokuserade på den egna avdelningens mål, att medarbetarna främst arbetar mot koncernens 

ledord och att man inte kan eller vill referera till de på rak arm. Den fjärde medarbetaren 

uttrycker att organisationens mål är oerhört otydliga och att denne därför inte kan säga vad det 
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är för målsättningar som gäller för tillfället. Alla medarbetare instämmer dock i att de mål 

som finns inom moderbolaget, är otydliga och oklara. Däremot finns det inom vissa delar av 

organisationen mål som intervjupersonerna anser som självklara.  

” … alltså i vissa delar är det ju som givet. Alltså man har en budget, man har 

omsättningsmål och man har liksom försäljningsmål och inköp vet hur mycket de ska 

köpa för och alltså på vissa områden är det jättetydligt, hur många dagar i lager har 

vi uppsatt och vi vill, vårt svinn är för högt och vårt sjuktal. Så på vissa områden är 

det som, där det är mätbart, men i de andra är det som lite luddigare” 

(Intervjuperson 3) 

De ledord som undersökningsdeltagarna tar upp som mål för organisationen är ord som 

innebär att det ska finnas en enkelhet och tydlighet i organisationen, att organisationen ska 

vara lönsam och att medarbetarna ska vara intresserade av sina arbetsuppgifter och 

tillgängliga för kunder. En intervjuperson poängterar att eftersom de ingår i en koncern är det 

koncernens ledord som måste vara levande. Det understryks dock från ett håll att dessa ledord 

är framtagna av HR- funktionen och accepterade av ledningen, men de ska främst fungera 

som utgångspunkt för att utveckla policys, utbildningar, material och dokumentation för 

funktionen. Ledorden kommuniceras enligt denna intervjuperson ut från HR- funktionen men 

är antagna för att skapa tydlighet i det egna arbetet. Intervjupersonen anser också att ledorden 

inte gäller hela koncernen då de olika bolagen har olika ledord och orden fungerar inte heller 

som stöd eller ledord för vad koncernledningen kommunicerar ut. Det får dock inte stöd från 

alla intervjupersoner, då även de som arbetar mot alla bolag använder sig av ledorden i alla 

sammanhang. Intervjupersonen som påpekar ledordens begränsning uppfattar också att HR är 

den funktion som arbetar utefter dessa ledord och att andra avdelningar därmed inte anammat 

dessa och använder sig av de i samma utsträckning som HR.  

Att organisationens mål är otydliga har undersökningsdeltagarna flera teorier om. En 

intervjuperson poängterar att det inte finns kommunicerade eller nedskriva mål att tillgå för 

medarbetarna. Dessutom ändras de mål som finns ofta och därför blir det svårt att veta vilka 

mål det är som medarbetarna ska arbeta efter för tillfället. Målen uppfattas också som att de 

enbart är formulerade ord som är svåra att ta vidare och göra någonting konkret utav. 

Konsekvenser av de otydliga målen upplever intervjupersonerna vara att medarbetarna skapar 

sig en egen uppfattning om vad som behöver prioriteras. När medarbetarna har olika 

prioriteringar arbetar de hårt men med olika fokus och ansträngningarna får inte den effekt 
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som de skulle kunna få. Om alla istället jobbar åt samma mål och med det som anses viktigt, 

kan man enligt intervjupersonen få mer effekt av allas insats. Nyligen har ett mål av detta slag 

varit uppsatt i moderbolagen vilket ledde till en försäljningssuccé. 

”Nämen vi hade ju ett sånt tydligt exempel med när vi gjorde en satsning mot [IP 

anger affärsverksamhet, min anm.] och då var det så, då blev det oerhört tydligt 

kommunicerat att, var det ni var, att vi ska bli [IP anger affärsmål, min anm.] men 

alltså det var otroligt tydligt kommunicerat att nu är det [IP anger affärsverksamhet, 

min anm.] som är fokus och vi ska bli nummer fyra. Och det var liksom otroligt 

mycket snack och mail och information hit och dit och informationsmöten hit och 

detta och poff så blev vi det.  Mycket snabbare än vad någon hade trott. Och det 

tycker jag är ett sånt tydligt exempel på om man väl bestämmer sig, folk jobbar ju på 

som sjutton och levererar så det bara står härliga till. Men om man vet tydligt och 

alla har, alla på sin kammare tänker[IP anger affärsverksamhet, min anm.] och hur 

ska vi göra, [IP anger affärsverksamhet, min anm.] nu och så prioriterar det, då får 

det som effekt, direkt. Och så skulle man kunna göra oftare och med mer” 

(Intervjuperson 3)  

Att organisationen är på väg in i en organisationsförändring innebär enligt 

undersökningsdeltagarna att målen i framtiden kommer att vara mer tydliga än vad de i 

dagsläget är. En intervjuperson uttrycker att det finns ett nytt driv och engagemang i 

organisationen sedan en organisationsförändring blev klar, och att organisationen innan har 

haft ”avslagna” mål.  

”Så den [visionen] är ju verkligen i görningen att tas fram så den nog blir tydlig och 

det känns inte riktigt som att den är inte presenterad ännu. Utan man vet att det 

pågår ett stort jobb med det här nya” (Intervjuperson 1) 

Human Resources mål 

Vad gäller HR- funktionens mål så hålls ett möte varje år kring vart HR- funktionen befinner 

sig och vart man vill nå. Under dessa möten ingår flertalet av avdelningarna, men den 

avdelning som inte känner sig berörd av direkta HR- frågor avstår. Målen som sätts upp 

beskrivs och uttrycks i fokus som man inom funktionen borde ha, snarare än konkreta mål 

som ska eftersträvas. Dessa fokusområden kan också komma att ändras under årets gång eller 

skjutas på framtiden beroende på vad som händer inom organisationen under året. De 
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övergripande fokuset för HR- funktionen upplevs dock som just övergripande, varpå de olika 

bolagens HR- avdelningar bryter ner det till egna mål. Dessa mål upplevs hålla mer samma 

linje som bolagets, snarare än samma linje som HR- funktionen. Därmed tror sig 

avdelningarna arbeta på olika sätt mot de olika bolagen.  

De intervjupersoner som upplever att det inte finns konkreta mål för HR- funktionen att arbeta 

mot anser att det beror på att de otydliga målen i organisationen blir svåra att bryta ner till att 

gälla den aktuella funktionen och det dagliga arbetet. Vid frågan om HR och moderbolaget 

har samma mål svarar en intervjuperson att:  

”Ehm, nä, jag upplever inte att det är så alltså det går ju inte stick i stäv, men det är 

ju ganska otydligt vad hela organisationen har för övergripande mål. Och därifrån 

och sen bryta ner det, det är inte så lätt” (Intervjuperson 3) 

Intervjupersonerna uppger också det inte formuleras mål direkt för HR då de inte är mätbara. 

En intervjuperson talar i detta sammanhang om rädslan att sätta upp konkreta mål för vissa 

avdelningar inom Human Resources och svårigheter med att sätta upp mål när det har med 

människor att göra. En annan intervjuperson uttrycker istället:  

”Men det blir ju inte så att jag har fått ett mål att ´du måste minska sjukfrånvaron på 

5 procent på HK´ [huvudkontoret, min anm.]. Utan det här var mer att sjukfrånvaron 

är för hög, vi måste göra någonting åt det och så får jag göra så gott jag kan med 

det jag kan för att påverka det.” (Intervjuperson 3) 

Resultatet visar också på att målen som finns upplevs som indirekta för HR- funktionen. HR- 

funktionen får enligt en intervjuperson arbeta så att förutsättningarna att uppnå målen blir så 

bra som möjligt. Exempel på en sådan process är att rekrytera ledare som har tankegångar och 

egenskaper som stämmer överens med vad organisationen vill uppnå. Ett annat exempel på 

hur HR- funktionen kan arbeta mot organisationens mål är att utveckla eller avveckla personal 

som inte stämmer in i de värderingar som organisationen har.  

”HR kan ibland befinna sig lite längre ifrån själva kunden, eftersom vi jobbar så 

väldigt mycket mot cheferna. Så blir det så väldigt indirekt för oss [intervjupersonen 

menar organisationens mål och visioner, min anm.].”(Intervjuperson 2) 
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Projektmål 

Medarbetarna inom HR- funktionen arbetar framförallt i projektform med de olika delarna av 

verksamheten som de har samarbete med, alternativt med hela verksamheten för de som har 

den övergripande verksamheten som arbetspartners. Dessa projekt kan vara allt från ett 

telefonsamtal till mer omfattande HR- arbete som löper över tid. Projekten har mål som alla 

intervjupersoner uppfattar som klara och tydliga, men som i vissa fall kan vara lite mer 

odefinierade.  

”En annan uppgift kan ju vara att man har en chef som ringer och säger att man har 

en medarbetare som inte fungerar och man inte riktigt vet vad man ska göra. Och då 

kan man ju säga att målsättningen kan ju då vara att jag ska hjälpa den här chefen 

att veta vad han eller hon ska göra men egentligen är inte det samarbetet, eller man 

är inte i mål förrän den här medarbetaren fungerar igen eller de har lämnat och då 

kanske den målsättningen är lite mera vag. Men oftast upplever jag nog att man vet. 

De kontaktar oss eller vi kontaktar de av en viss anledning och vi vet när vi är 

klara.” (Intervjuperson 3) 

Organisationens samarbete och kommunikation  

Två av undersökningsdeltagarna arbetar mot alla bolagens och alla dess avdelningar, medans 

övriga två arbetar mot moderbolaget och då mot dess huvudkontor respektive dess operativa 

verksamhet. De arbetar och samarbetar framförallt mot chefer på olika nivåer i organisationen 

för att genomföra de personalärenden som finns. Till viss del samarbetar medarbetarna också i 

sammansatta projektgrupper kring personalfrågor. Två intervjupersoner uttrycker det som att 

de alltid är i samarbete med andra avdelningar inom bolagen, förutom de gånger då externa 

aktörer plockas in.  

Flera intervjupersoner upplever att organisationen som helhet samarbetar för att uppnå 

organisationens mål. Vid förtydligande av frågeställningens kärna för en utav 

intervjupersonerna blir istället frågan om organisationen fungerar som ett lag. Svaret blir:  

”Ehm, vi jobbar som många olika lag som, flera är med i olika lag och man är ibland 

är man med i det ena laget och ibland är man med i det andra och ibland är man 

med i alla. Så, men man jobbar ju, så ibland är man med och ibland är man mot 

varandra.” (Intervjuperson 3) 
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Kommunikationen i moderbolaget upplevs överlag som informell, men det finns även 

formella kommunikationsvägar som fungerar bra och där formella beslut kan tas. En 

intervjuperson upplever att den kommunikation som flödar inom de olika funktionerna på 

huvudkontoret är bra, däremot så är kommunikationen mellan funktionerna på huvudkontoret 

mindre bra.  Informationen som huvudkontoret kommunicerar ut till medarbetarna i 

organisationen är allmän information som går ut till alla medarbetare, dock inte så frekvent. 

En intervjuperson uppger att det i denna information inte ges någon större inblick i övriga 

huvudkontorets verksamhet, vilket inte är ett problem, men som gör att medarbetarna missar 

att känna sig som en del av en större helhet.  

Ansvaret att kommunicera ut målen ligger enligt flera av medarbetarna på ledarna i 

organisationen. Ledarna är enligt undersökningsdeltagarna tillsatta att ”tratta ner” målen i 

organisationen och ska vara bärare av det budskap som organisationen vill få ut. En utav 

intervjupersonerna menar att bra ledarskap är bland det viktigaste för avdelningen då bra 

förebilder leder till att målen genomsyrar gruppen och får de enskilda medarbetarna att tro på 

målen. Som ledare måste man enligt denna person ta med informationen och ha målen som 

fokus.  

”…som ledare ska du också ta med dig den här informationen och ha den med dig i 

ditt hjärta kan man ju nästan säga. Brinna för det, känna för det, leva med det, jobba 

med det. Och att också det är ju det som kommer att genomsyra din grupp också. Om 

du själv tror på det här. Så det tror jag absolut, det är nästan det viktigaste att man 

har goda förebilder och det ska ju våra ledare vara tänker jag.” (Intervjuperson 1) 

Human Resources samarbete och kommunikation 

När det kommer till samarbete inom HR- funktionen är det främst cheferna för de olika 

avdelningarna inom HR- funktionen som har sammanslutningar. Det innebär att samarbete på 

chefsnivå finns och att informationen är tänkt att föras vidare till de olika avdelningarna och 

bolagen på detta sätt. Det finns också samarbeten i exempelvis utformande av gemensamma 

policys för bolagen och likartade projekt.  

Tendenser visar på att avdelningarnas samarbete kan förbättras inom HR- funktionen och då 

framförallt närheten avdelningarna emellan. Avsaknaden av närhet beror enligt två av 

intervjupersonerna på att avdelningarna sitter geografiskt utspridda och att det finns naturliga 

kontakter att ta inom funktionen, vilket leder till att avdelningar hamnar utanför. En ökad 
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närhet kan, enligt intervjupersonerna, leda till att information och kontakter från olika håll 

kommer till nytta för fler. En samlad information inom HR- funktionen kan också leda till att 

arbetet underlättas och blir mer effektivt gentemot resten av organisationen eftersom man 

inom de olika avdelningarna kan ge mer likartade och snabbare svar. Vidare påpekar en 

intervjuperson att närhet inom funktionen leder till att medarbetarna lär känna varandra bättre, 

förstå varandra och hur andra personer fungerar vilket i sin tur leder till att samarbetet ökar. 

”Alltså kanske att, alltså jag tycker ju att människan och samarbeten människor 

emellan, alltså när man lär känna varann och förstå varandra och hur man fungerar 

så klart att det ökar ju alltid samarbetet. Förstår du hur en person fungerar och hur 

de vill ha det och så vidare och har man en mer närhet till varandra såklart då lär 

man ju känna varann bättre.” (Intervjuperson 1) 

Kommunikationen inom HR- funktionen fungerar, enligt intervjupersonerna, bra med både 

informella och formella kommunikationsvägar. Det betonas dock att de informella 

kommunikationsvägarna är övervägande inom funktionen. I den informella kontaken mellan 

medarbetare inom funktionen finns det enligt undersökningsdeltagarna en öppenhet och 

informationen flödar. HR- funktionen är enligt undersökningsdeltagarna bra på att 

kommunicera och det är lätt att ta kontakt med alla medarbetare, men det finns kontakter 

inom funktionen som är mer naturliga att ta. Det finns också en vilja att delge de medarbetare 

som anses ha nytta av någon information. En intervjuperson pekar på att de formella 

kontaktvägarna finns bara för att de ska finnas och att de är till för att informationen ska 

begränsas då alla inte behöver ha information om allt.  

Analys 

Syftet med studien var att undersöka hur intervjupersoner inom HR- funktionen i en 

organisation upplever mål och hur de samarbetar och kommunicerar för att uppnå dessa mål. 

Analysdelen kommer att presentera resultatet i förhållande till tidigare teori och forskning. 

Först redovisas uppfattningen som medarbetarna har om organisations-, HR och projektmål, 

vilket efterföljs av samarbetets och kommunikationens möjliggörande för att uppnå målen. 

Analysen kommer även behandla hur organisationsstrukturen möjliggör eller förhindrar för 

medarbetarna att arbeta och samarbeta mot mål, vilket var studiens andra syfte.  
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Organisationens mål  

Tre intervjupersoner menar att de känner till organisationens mål medans en utav 

intervjupersonerna uttryckte att denne inte gjorde det. Målen formuleras dock ej av 

intervjupersonerna då de inte direkt kan eller vill uttrycka dem. Den fjärde intervjupersonen 

kan inte formulera målen eftersom denne inte vet vilka mål som gäller. Det finns delade 

åsikter i om ledorden är mål som organisationen har att arbeta mot, eller om det är ledord som 

HR har för struktur i det egna arbetet. Barnard (1938) menar att individer i organisationen 

behöver mål för att veta vilka insatser de ska göra och vad de kan förvänta av insatserna. 

Organisationens syfte måste accepteras av individerna i organisationen och det måste finnas 

ett samförstånd om att syftet är organisationens mål. Då mål inte formuleras drar individer 

slutsatser om målet beroende på aktiviteternas riktning och effekt (a.a.).  

Resultatet visar på att de mål som organisationen har är otydliga, vilket, enligt 

intervjupersonerna, beror på att det inte finns kommunicerade eller nedskriva mål att tillgå för 

medarbetarna. Enligt Baldwin och Cartwright (2006) måste mål kommuniceras för att de ska 

göra vad de är skapade att göra, vilket är att inspirera, tydliggöra och fokusera arbetet i 

organisationen.  Intervjupersoner upplevde också att de mål som finns ändras ofta vilket leder 

till att det blir det svårt för medarbetarna att veta vilka mål de ska arbeta efter för tillfället.  

Målen uppfattas också som att de enbart är formulerade ord som är svåra att ta vidare och 

göra någonting konkret utav. Baldwin och Cartwright (2006) menar att medarbetare inte alltid 

förstår sin egen roll i att implementera företagets uppdrag och strategier, vilket är en uppgift 

som ledarna i organisationen har ansvar för. Målen kan också vara verkningslösa om de inte 

implementeras i företaget, utan snarare är till för att likna andra organisationer som verkar i 

fältet. Denna homogenitet bland organisationer kan förklaras med isomorfis. Extern isomorfis 

innebär ett tryck på organisationen att likna andra som kommer från lagstiftning, riktlinjer, 

eller från socialt påtryck (DiMaggio och Powell, 1983). Det kan i den aktuella organisationen 

innebära att det exempelvis finns ett socialt tryck i att organisationer ska ha utarbetade mål, 

och att målen därför har skapats, men utan att implementeras i den aktuella organisationen. 

Vid mimetisk isomorfis anammar organisationen istället koncept som har varit framgångsrika 

för andra organisationer i fältet (DiMaggio och Powell, 1983). Målen kan ha kommit att 

skapas för att andra organisationer har vunnit legitimitet i och med en uttalad målsättning. 

Med ett införande av mål i organisationen kan organisationen visa liknande professionalism 

och visa på att de följer de lösningar som finns i fältet. Slutligen kan mål som införts men ej 
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implementerats i organisationen tillkommit då medarbetare i organisationen orienterar sig 

utifrån mål, likt andra medarbetare i branschen. Om detta är fallet för den aktuella 

organisationen har de antagit en homogenitet, utifrån en normativ isomorfis.   

Resultatet visar på att de oklara målen leder till att medarbetarna antar egna prioriteringar 

vilket i sin tur leder till ineffektivitet då uppmärksamheten inte är riktad åt samma håll. 

Latham med flera (1981) menar att konkreta mål leder till att uppmärksamheten i en 

organisation riktas åt ett håll, men också att medarbetarnas ansträngningar blir mer varaktiga 

och att medarbetarna också utvecklar relevanta strategier för arbetet i och med klara mål 

(a.a.). I den aktuella organisationen upplevs målen inte som tydliga för HR- avdelningen 

vilket leder till att fokus och ansträngning inte är riktad. 

Med en kommande organisationsförändring förväntar sig intervjudeltagarna att mål ställs upp 

och tydliggörs inom organisationen. Detta går i linje med Redman med flera (1993) resultat 

om att organisationernas mål omvärderas och utvärderas i organisationens kritiska skeenden.   

Human Resources mål 

Inom HR har medarbetarna varje år ett möte kring vilket eller vilka fokus som funktionen ska 

ha för HR- arbetet under året. Fokus kan i och med behov komma att ändras under årets gång 

och möjligheterna att ändra kommer under uppföljningsmöten som HR- funktionen har. HR- 

mål utgår inte direkt ifrån organisationens mål, utan ifrån de behov som finns i 

organisationen. Intervjupersonernas svar överensstämmer med Boxalls (2007) slutsatser om 

att målen för HR i många organisationer inte är uttryckta. Att fokuset i HR styrs av 

medarbetarnas behov och koncernens beslut om insatser indikerar på att det finns en koppling 

till omvärlden i det fokus som sätts upp, däremot finns inget som indikerar på att fokus är 

uppsatta utefter affärsstrategi. Christensen (2005) menar att HR- mål ska vara samstämmiga 

med den affärsstrategi som organisationen har, men också utifrån de omvärldsförhållanden 

som finns. Vidare menar Christensen att HR tenderar att fokusera mycket inåt den egna 

funktionen och inte i förhållande till övriga organisationen.  

Det anses svårt att sätta upp mål för HR- funktionen i den aktuella organisationen, bland annat 

på grund av att organisationens mål i sig är otydliga och därmed svåra att bryta ner, men även 

för att det är svårt att sätta mål gällande människor. Mål som övergripande finns i 

organisationen är också indirekta för HR- funktionen vilket innebär att funktionen istället 

arbetar för att förutsättningarna att uppnå mål ska vara så bra som möjligt. Detta kan bland 
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annat innebära att chefer med tankegångar och idéer som passar organisationens målsättningar 

anställs. Mål inom HR ska, enligt Christensen (2005) möta det kundbehov som finns i 

organisationen genom mål som framställer organisationens eftersträvan. Detta görs i den 

aktuella organisationen, inte med hjälp av uppsatta mål utan snarare som fokusområden, 

genom att exempelvis rekrytera ledare som passar i organisationen, men även utveckla och 

avveckla personal som inte överensstämmer med organisationens målsättningar.  

Projektmål 

De mål som medarbetarna har i projekt upplevs som tydliga och klara med vad de ska leda 

till. Uppgifterna och därmed målen för projektarbeten är inte alltid kommunicerade i 

organisationen, men intervjupersonerna upplever ändå att de känner till målen och vet när de 

är färdiga med de olika projekten. Då mål inte formuleras menar Barnard(1938) att individer 

drar egna slutsatser som målet beroende på vilken riktning och effekt aktiviteterna har. 

Tjosvold (1984) menar dessutom att människor som utför uppgifter gemensamt tenderar att 

kommunicera, influera och dela med sig av sina resurser. Dessa projekt kan därmed komma 

att vara tydliga, utan att de är uttryckta, om riktningen inom projekten är tydlig.  

Organisationens samarbete och kommunikation 

Flera intervjupersoner tycker att organisationen som helhet samarbetar för att uppnå mål, 

medan en utav intervjudeltagarna upplever att man vid olika tillfällen samarbetar för att vid 

andra tillfällen motarbeta varandra. Detta samspel mellan samarbete och konkurrens skulle 

Deusch (1973) säga finns i alla organisationer.  

Resultatet visar på att kommunikation i organisationen ej frekvent kommer ut till medarbetare 

inom HR och att den, då den kommer ut, är allmänt hållen. Detta leder till att medarbetarna 

inte får någon inblick i övriga verksamheten och därmed inte upplever att känna sig som en 

del av en större helhet. Barnard (1938) anser att sammanhållningen mellan det gemensamma 

syftet och individers agerande utgörs av kommunikation. Baldwin och Cartwright (2006) 

menar att mål måste kommuniceras ut för att kunna inspirera, tydliggöra och fokusera arbetet 

i organisationen. Resultaten i denna studie visar vidare på att ledarna för de olika 

avdelningarna och funktionerna i organisationen, är de som intervjupersonerna anser bär 

ansvar för att målen blir kommunicerade ut i de olika delarna av verksamheten. Detta 
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överensstämmer med Baldwin och Cartwrights (2006) åsikter om att ledaren ska dela med sig 

av mål och att de ska vara passionerade åt målen och prata om målen ofta.  

Human Resources samarbete och kommunikation  

Resultatet visar på att det främst finns samarbete mellan chefer inom HR och att samarbetet 

mellan de olika avdelningarna i övrigt kan förbättras. Detta då det saknas en närhet till olika 

avdelningar inom funktionen. Resultatet pekar även på att närhet kan leda till att samarbetet 

ökar och att informationen som går ut från funktionen kan bli mer samstämmig Även här kan 

viss tendens av Lindvalls (2001) och Christensens (2005) identifiering av att organisationens 

delar ser för mycket inåt den egna verksamheten vara giltig. Barnard (1938) skulle förklara 

detta skeende med att kommunikationen inte till fullo fungerar mellan avdelningarna, vilket 

gör att fokus inte alltid riktas åt samma håll.  

Kommunikationen inom HR upplever alla intervjupersoner som bra, med informella 

kommunikationskällor som det mest utbredda. Informell kommunikation är enligt Campbell 

och Campbell (1988) viktig för att medarbetare ska känna av att de ingår i ett större 

sammanhang.  

Organisationsstrukturens inverkan på mål 

Det studerade bolaget är en decentraliserad organisation, där HR arbetar enligt en 

matrisorganisation, i projekt. Huvudkontoret är funktionsindelat i matrisens ena dimension 

och divisionsindelat utifrån butikernas geografiska läge. En matrisorganisation är utifrån 

Lindvalls (2001) definition, en organisationsform som hanterar komplexitet väl. 

Organisationens dimensioner möts och samarbetar i projekt.  

Problem med matrisorganisationer ligger, enligt D'Annunzio och Sy (2005), bland annat i att 

mål som finns i matrisorganisationer kan vara konkurrerande eller motstridiga och att 

processerna i organisationen inte alltid räcker till för att anpassa målen. De tar också upp en 

bristande synkronisering och samordning, samt bristande kommunikation (a.a.). Resultaten i 

denna studie visar inte på att målen som HR- funktionen är motstridiga eller konkurrerar med 

de mål som organisationen i stort har, men att det inte heller kommuniceras från 

organisationens håll vilka dessa mål är och att det därför är otydlig vad organisationen i stort 

har som mål. Processerna för att skapa en likriktighet i mål kan däremot vara bristande då 



 

29 

 

organisationens övergripande mål inte bryts ner till att gälla HR- funktionen utan snarare 

skapas i förhållande till organisationens tillfälliga behov.  

Den funktionsindelning som finns av huvudkontoret kan leda till att organisationens olika 

avdelningar blir isolerade i de avgränsade verksamheter som de arbetar med (Lindvall, 2001). 

Den lilla andel kommunikation som sker från ledningen och att medarbetarna inte alltid 

känner sig som en del av en helhet kan tyda på detta. Att inte känna sig som en del av en 

större helhet kan enligt Campbell och Campbell (2006) avhjälpas av informell 

kommunikation i organisationen, men trots den informella kommunikationen uppges 

intervjupersoner att det saknas närhet. Detta kan bland annat bero på att intervjupersonerna 

har ”naturliga kontakter” att ta och att den informella kommunikationen kan komma att 

hamna inom vissa grupper i funktionen.  

Holmströms (1995) perspektiv på organisationers styrning, beroende på dess grad av 

centralisering, tyder på att organisationen bör vara målstyrd, då organisationen uppges vara 

decentraliserad, samtidigt som vissa beslut tas upp på koncernnivå och har inslag av hierarki. 

Det styrinstrument som därmed ligger närmast till hands för den aktuella organisationen är 

målstyrning. I målstyrda organisationer formuleras mål för verksamheten som följs upp och 

utvärderas (Holmström, 1995). I den aktuella organisationen finns mål, men då de inte är 

nedbrutna till de olika funktionerna och avdelningarna, kan vi anta att organisationen inte 

använder målstyrning.  

Diskussion  

Syftet med denna studie var att undersöka hur HR- funktionen i en organisation uppfattar 

organisationens mål och hur medarbetarna samarbetar och kommunicerar för att uppnå dessa 

mål. Studien syftade även till att förstå hur organisationsstrukturen kan förklara 

intervjupersonernas upplevelser av mål och samarbete. De frågor som studien avsåg att 

besvara var: Hur uppfattas målen i organisationen av intervjupersonerna på en HR- 

avdelning? Hur upplever intervjupersonerna samarbetet och kommunikationen inom 

organisationen kopplade till möjligheter att nå mål? Hur kan organisationsstrukturen förklara 

intervjupersonernas upplevelse av mål, samarbete och kommunikation?  

HR- funktionen i den aktuella organisationen har tre nivåer av mål att arbeta mot; 

organisationens mål, HR fokus och projektmål. Organisationens övergripande mål upplevs 
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som otydliga, medans fokus inom HR och projektmålen upplevs som tydligare. Det fokus 

som finns inom HR är dock ej nedbrutet utifrån övergripande organisationsmål, utan istället 

ifrån de behov som finns i organisationen. Resultatet visar på att kommunikationen i 

organisationen fungerar bra, men att kommunikationen från ledningen är allmän, vilket leder 

till att intervjupersoner missar att känna sig som en del av en större helhet. Samarbetet 

upplevs också som bra, men att det saknas en närhet till avdelningar inom funktionen, vilket 

hade kunnat bidra till ett ökat samarbete och en likartad hållning ut i organisationen som 

bidrar till ett gemensamt fokus. Matrisorganisationen tenderar att ha felriktade eller 

motstridiga mål och problem i att synkronisera arbetsuppgifter. Den studerade organisationen 

har otydliga organisationsmål, som därmed inte kan bekräfta eller avvisa tidigare forskning.  

Det finns en ömsesidig påverkan mellan de begrepp som studien använder sig av. I det 

teoretiska avsnittet redogjordes för att människor tenderar att koordinera sina arbetsinsatser då 

de har mål att arbeta mot. Vidare skapar och förbättrar samarbete kommunikation i 

organisationen. Kommunikationen är slutligen en förutsättning för att mål ska komma att 

implementeras och efterlevas i organisationer.  Därmed behövs alla dessa delar för att HR och 

organisationen i sin helhet ska kunna uppnå mål. I denna studie har resultaten visat på att 

samarbetet i organisationen och i HR kan stärkas och ske oftare. Vidare har resultaten visat på 

att kommunikationen från ledningens sida inte driver organisationen att uppfylla de 

övergripande målen. Och slutligen är det oklart vilka de övergripande målen i organisationen 

är medans HR- fokus och projektmål är tydliga. Således finns det förbättringspotential i 

arbetet mot de övergripande mål som organisationen har. Därtill tyder studien på att den 

ömsesidiga påverkan mellan begreppen som beskrivs i det teoretiska avsnittet också är fallet 

när de undersöks bland HR- personal.  

Denna studie har inte givit insikt i om målen i den aktuella organisationen är uppsatta nyligen, 

däremot har studien visat att målen ändras i organisationen. Därtill beskriver 

intervjupersonerna att nya mål utarbetas vid intervjuernas genomförande. Då den teoretiska 

genomgången pekade på att mål i organisationer omvärderas först när organisationen kommer 

till ett krisartat stadium, kan organisationen, med koncernbildning, bolagisering och senare 

uppdelning, kommit att omvärdera målen frekvent, utan att kommunicera ut dess innebörd till 

organisationens medlemmar. Den frekventa förändringen av målens innebörd tycks inte heller 

vara nedbruten och konkretiserad till HR- mål.  
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Trender som går inom Human Resources- området pekar bland annat på att organisationernas 

HR- funktioner bör ha mer mätbara mål. Dock är det trender som långt ifrån alla 

organisationer med en HR- funktion har implementerat. Denna studies resultat pekar på att det 

kan vara svårt för en HR- funktion att konkretisera mål som är relaterade till vinstmål. En 

förklaring till detta kan, enligt studiens resultat, vara att ledningen kommunicerar väldigt lite 

om målen. I och med lite kommunikation från ledningens håll kan det därav vara svårt för HR 

avdelningar att konkretisera mål, som dessutom oftast är relaterade till vinstmål. Utifrån 

tidigare teoretiskt resonemang och resultat, bör därmed bolagen utarbeta strategier, planer och 

mål som kan tydliggöra att HR kan skapa vinst, effektivitet och bidra till en framåtsträvande 

organisation. Då HR dessutom har kontinuerlig kontakt med chefer i organisationens alla 

delar kan en tydligöring av målen och dess mätbarhet för HR funktionen sprida sig och ge en 

effekt av samma mönster i övriga organisationen.   

Resultaten visar således på att det finns en otydlighet i företagets mål då intervjupersonerna 

inte har samma uppfattning om målen. En tilltänkt intervjuperson avböjde också intervju då 

denne inte ansåg sig kunna diskutera organisationens mål. Hade målen varit tydligt 

formulerade och kommunicerade hade denna förvirring inte funnits och organisationens mål 

kunnat få fokus och vara en eftersträvan i HR- funktionens arbete. Den dagliga verksamheten 

och dess arbetsuppgifter utgörs främst av projekt, där alla intervjupersoner tycker att målen är 

tydliga, även om de i vissa fall inte är uttalade. Tidigare genomgång av teori visar på att mål 

kan vara uppsatta utifrån legitimitetsskäl snarare än ett verktyg för att eftersträva mål och 

effektivitet. Dessa skäl ter sig, utifrån resultaten, kunna gälla organisationens övergripande 

mål som ej bryts ner till HR- funktionen och dess arbete. Därmed kanske målen ej har 

effektivitet utan snarare förvirring som konsekvens. 

HR tenderar, enligt tidigare teoretiskt resonemang, att fokusera inåt den egna funktionen. 

Detta kan påvisas i den aktuella organisationen i och med de uppsatta fokus som 

organisationen implementerar men som inte direkt utgår ifrån affärsstrategier. Utifrån detta 

kan tyckas att organisationen antingen saknar direkta affärsidéer nedbrutna till mål, alternativt 

att HR frånser affärsstrategierna för att följa egna idéer och mål. I organisationen bör summan 

av individernas arbete bli mer än delarna. Ett sådant stadium nås först när organisationens 

delar arbetar åt samma håll och laget samlas till att spela mot samma mål.  

I och med tidigare analys av organisationsstrukturens förhållande till organisationens mål 

tyder det på att den aktuella organisationen har bristande processer för att anpassa mål, som 
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matrisorganisationer tenderar att ha.  Dessutom visar resultaten på att funktionsindelningen av 

huvudkontoret kan leda till en avgränsning och isolering av arbetet. I och med att 

organisationen visar upp tendenser på problematiska skeenden som kan kopplas till 

organisationens utformning kan verksamheten kommit att anamma negativa effekter utav 

flera av de typer av strukturer de befinner sig i, men dragit nytta av andra delar utav 

organisationsstrukturen. Detta kan exempelvis vara att organisationen hanterar komplexitet i 

omvärlden bra, att den specialisering som finns i organisationens funktioner eller att 

samarbete och kommunikation fungerar bra till de främsta samarbetspartners de har. För HR- 

funktionens del gäller detta samarbete och kommunikation med cheferna i divisionerna. 

Organisationens styrkor bör dessutom prägla organisationen mer eftersom det är ett etablerat 

företag som går med vinst.  

Då få studier tidigare har gjorts på HR- funktionens upplevelser av mål inom organisationen 

och denna studie är gjord inom ett företag går resultaten enbart att relatera till den aktuella 

organisationens HR- funktion. Dock är det ett till synes etablerat och välmående företag som 

utifrån sett har mål, visioner och affärsidéer. Att dessa inte implementeras och går att bryta 

ner till mätbara mål på HR- funktionen kan öppna för diskussion kring huruvida det är möjligt 

att även applicera resultaten på andra än den studerade organisationen. 

Vidare forskning 

Svensk forskning om hur organisationernas HR- avdelningar arbetar mot mål och vilka 

möjligheter de har att arbeta mot mål är en grund i hur HR- arbete kan utvecklas och få en 

mer central roll i svenska organisationer. Denna studie kan bara ge en liten inblick hur arbetet 

mot mål går till för en HR- avdelningen. Fortsatt forskning som också jämför olika 

organisationer bör därför eftersträvas.  
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Bilaga 1: Intervjuguide 

 
De intervjusvar som är markerade med blått lades till vid de två avslutande intervjuerna 

De intervjusvar som är markerade med rött togs bort efter de två inledande intervjuerna 

Namn 

Antal år på företaget 

Avdelning 

 Inledningsfråga 

Skulle du kunna ge en kort presentation av vad din avdelning arbetar med.  

Vilka bolag inom gruppen arbetar du åt? 

 Tycker du att det finns en tydlig uppdelning av bolagen?  

 Hur uppfattar du att organisationen är organiserad? 

 Kommunikation 

Hur brukar ni kommunicera inom HR- funktionen? Vilka källor använder ni er av och hur? 

Hur tycker du att kommunikationen fungerar  

 inom HR funktionen?  

 Inom huvudkontoret?  

 Mellan din avdelning och butikerna? 

 Mål 

Känner du till organisationens visioner och mål? (Intervjuaren hade här stöd med företagets visioner och 

affärside för att hänga med i resonemang) Upplever du att organisationen har klara mål uppsatta? 

Känner du till bolagets visioner och mål? 

Vad har du för kommentarer om de mål och visioner som företagets hemsida presenterar? 

Vad har HR- funktionen för mål att jobba mot? 

 Är det samma? Varför tror du att det är så? 

Vad har du och din avdelning för mål att jobba mot? 

Hur upplever du att du känner av helheten i organisationen och dess mål? 

 Samarbete 
Vilka delar av organisationen samarbetar du med i det dagliga arbetet om vi frånser din avdelning?  

I vilka frågor har din avdelning och du oftast samarbeten med andra avdelningar? Huvudkontoret? 

 Hur ser dessa samarbeten ut? Kan du ge exempel.  

 Finns det klara mål för dessa samarbeten? 

Hur ser samarbetena ut med butikerna? 

I vilka frågor tycker du samarbete skulle behöva förbättras avdelningarna emellan?  

 På vilket sätt?  

 Varför tycker du att det är viktigt med samarbete inom dessa frågor?  

 Övrigt 
Hur påverkar det faktum att det är många olika bolag i en grupp möjligheterna att samarbeta mot mål? 

Hur påverkar det faktum att HR avdelningen är indelad i mindre avdelningar möjligheterna att samarbeta mot 

mål? 

Tycker du att organisationen i sin helhet samarbetar för att uppnå företagets mål?  

Är det något du tycker vi har missat att ta upp när det kommer till samarbete i organisationen? 


