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Sammanfattning 

Studier visar att det i många fall råder bristande kännedom om det arbete HR- avdelningen utför i 

organisationen. I en studie ses en stor andel av respondenterna från organisationernas övriga 

avdelningar uppge att de inte ser hur HR- arbete bidrar till företagets framgång och 40 procent av de 

intervjuade HR- cheferna svarade att de ansåg att HR- arbetet inte utfördes i linje med den övriga 

verksamheten. Således är det av intresse att studera hur representanter från HR- avdelningen 

upplever möjligheten att synliggöra sitt arbete i organisationen, samt de strategier HR- avdelningen 

använder i arbetet med detta synliggörande.  

 

För att förstå HR- avdelningens möjligheter att synliggöra sitt arbete i organisationer används 

teorier om socialt kapital. Tidigare forskning menar att HR- avdelningen främjas av dess relationer 

till andra aktörer. Detta till följd av att goda relationer möjliggör effektivt samarbete och 

informationsutbyte som i sin tur leder till leder till ökat handlingsutrymme. Vidare noteras att när 

HR- arbetet är integrerat med andra funktioner i organisationen kan humanperspektivets 

nyttogenererande egenskaper för verksamheten synliggöras mer effektivt.  Forskning visar också att 

HR- yrket som profession har utvecklats till att även omfatta strategiska frågor i större omfattning. 

Detta skiljer sig från den mer traditionella synen på HR- avdelningen som en administrativ 

funktion. Detta kan ge upphov till en viss förvirring kring HR- avdelningens ansvarsområde inom 

organisationen. För att belysa detta område har en kvalitativ metod med semistrukturerade 

intervjuer med erfarna HR- chefer utförts.  

Resultatet visar på att goda relationer upplevs öka intervjupersonernas handlingsmöjligheter då 

dessa anses underlätta synliggörandet av humanperspektivet. Vidare betonades vikten av att HR- 

avdelningen är synlig i hela organisationen och interagerar med personer från samtliga skikt i 

företaget.  Ytterligare strategier som redogjordes för under intervjuerna för synliggörandet av nyttan 

med ett humanperspektiv var användandet av personalekonomiska termer vilka upplevdes vara 

värdefulla och ibland även nödvändiga för det handlingsutrymme och förtroende som HR- 

avdelningen gavs. Sammanfattningsvis kan sägas att studies resultat tyder på att HR- avdelningar 

med goda relationer till andra aktörer tenderar att ha goda möjligheter att synliggöra ett 

humanperspektiv. Därtill kan även noteras att organisationer som uppmärksammar 

humanperspektivet som värdeskapande expertis tenderar till att ha väl integrerade HR- avdelningar 

med stora handlingsutrymmen. 

Nyckelord: HR, relationer, socialt kapital, humanperspektiv, personalekonomi  
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Inledning 

Brittiska Roffey Park Institute genomför årligen enkätundersökningar där de frågar 800 chefer 

rörande deras uppfattning av olika element på det företag de arbetar (Clements, 2011). Siffrorna för 

2010 måste kallas nedslående för HR
 
(Human Resrouces) som fenomen.

1
 Av de chefer som inte 

arbetade på en HR- avdelning rapporterade endast 60 procent att de tycker att HR- avdelningen 

bidrar till företagets framgång. För tillfrågade HR- chefer ansåg 40 procent att HR- arbetet är ”out 

of touch” gentemot övriga verksamheten (a.a.). Det kan således vara av intresse att närmare studera 

hur HR- chefer ser på sin avdelnings uppdrag inom organisationen, vilken nytta de anser sig bidra 

med samt hur de beskriver sina och HR- avdelningens relationer till andra inom organisationen.  

 

En framgångsrik HR- avdelning har möjlighet att bidra med ett perspektiv där de mänskliga resurser 

företaget förfogar över finns i fokus (Brewster och Larsen, 2000b). Detta kommer i denna studie 

benämnas humanperspektiv vilket poängterar vikten av att ta hand om denna resurs för att 

upprätthålla en hög effektivitet och produktivitet då det ses som en direkt påverkansfaktor på 

organisationens framgång. Guest med flera (2003) betonar svårigheterna med att utvärdera direkta 

konsekvenser av HR- arbete och menar i likhet med Johansson och Larsen (2000) att 

personalekonomi och nyckeltal kan vara till hjälp i detta arbete. Utifrån tidigare forskning kring 

HRM (Human Resource Management) och teorier om socialt kapital noteras ytterligare 

tillvägagångssätt vilka kan öka förståelsen och kunskapen om HR- funktionens bidrag till 

organisationen. Det kan exempelvis observeras hur HR- avdelningens möjligheter att synliggöra 

sina frågor i verksamheten främjas av att ha ett integrerat HR- arbete (Brandl med flera, 2009; 

Currie och Procter, 2001; Ulrich med flera 2008). Relationer kan således ses som ett viktigt verktyg 

för HR- avdelningens möjligheter att synliggöra ett övergripande humanperspektiv. 

 

Den befintliga forskning som finns inom det aktuella området tenderar dock att fokusera på begrepp 

härrörande från det ekonomiska fältet, exemplifierat av det ökande intresset för personalekonomi 

där nyckeltal är centrala (Granberg, 2003). I forskning rörande strategier att synliggöra 

humanperspektivet kan en avsaknad av reflektioner kring relationskapandets effekter konstateras. 

                                                
1
Genomgående i rapporten kommer begreppet HR (Human Resources) att användas för personalrelaterade aktiviteter 

och företeelser. Begreppet HR, fritt översatt Mänsklig resurser är mer talande för denna studies perspektiv på de 

anställda än det något mer breda Personal. 
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Genom att intervjua HR- chefer kring dessa ämnen avser aktuell studie att belysa relationers vikt för 

synliggörandet av humanperspektivet. Denna studie avser att belysa HR- avdelningens möjligheter 

att synliggöra humanperspektivet utifrån de relationer och samarbeten som avdelningen har till 

andra aktörer.   

Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur intervjupersonerna upplever att HR- avdelningen är 

integrerad med andra aktörer i organisationen, och hur intervjupersonerna upplever HR- 

avdelningens möjligheter att synliggöra humanperspektivet i organisationerna utifrån de relationer 

HR- avdelningen har till andra aktörer i organisationen. Syftet är också att förstå hur de aktuella 

relationerna påverkar HR- avdelningens handlingsutrymme avseende HR- arbetet. 

Disposition  

Följande avsnitt behandlar Teori och tidigare forskning och syftar till att introducera läsaren till hur 

HR- avdelningen kan interagera med andra aktörer i organisationen, samt tankar om hur HR som 

profession ses idag. Vidare presenteras en sammanfattande del där teori och tidigare forskning 

diskuteras utifrån den aktuella studiens syfte. Studiens Metoddel syftar till att upplysa om 

tillvägagångssätt och metodologiska övervägningar som gjort under arbetets gång samt vilka 

effekter det har haft på studien. I Resultat- respektive Analysavsnitten presenteras den empiri som 

genererats och analys av densamma uppdelat i två underrubriker för att underlätta läsandet.  

Diskussionsavsnittet behandlar ett jämförande mellan den analys som gjorts och tidigare forskning, 

samt för ett resonemang rörande kritisk reflektion samt intressanta aspekter för vidare forskning.  

Teori och tidigare forskning 

Detta avsnitt presenterar studiens referensram i form av teoretiska utgångspunkter och tidigare 

forskning. Inledningsvis behandlas studiens teoretiska utgångspunkter rörande socialt kapital och 

sociala nätverksstrukturer, där relationer ses som en stark påverkan på aktörers handlingsutrymme 

inom en grupp. Därpå följer avsnitt rörande synen på HR- avdelningens arbete och human-

perspektivet i en organisation samt HR- avdelningens arbete med att synliggöra humanperspektivet 

och hur detta kan ske på ett effektivt sätt. Avslutningsvis summeras avsnittet i en sammanfattning. 
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Relationer och socialt kapital 

Coleman (1988) menar att socialt kapital utgörs av relationer mellan aktörer, och att detta påverkar 

den enskildes möjlighet att nå sina mål. Det förtroende som uppstår då tjänster och gentjänster 

utförs fördjupar relationer och resulterar i ett ökat socialt kapital. Författaren noterar tre kategorier 

av detta vilka omnämns förtroende, gemensamma normer samt information och närverk. Coleman 

noterar att grupper där samtliga medlemmar har en relation till varandra ofta har ett väl fungerande 

normsystem. Därtill betonar han denna starka sammanhållning kan ses som ett avgränsande 

(closure) gentemot utomstående. I grupper med avsaknad av closure måste den enskilde individen 

sanktionera de som inte återgäldar tjänster, medan i de grupper som präglas av closure har 

medlemmarna ett intresse av att skapa förtroendefulla relationer för att undvika uteslutning vilket 

skulle frånta dem det informationstillgång medlemskapet medför. Då informationstillgång och 

informationsutbyte är avgörande för aktörers handlingsutrymme inom grupper föreslås att socialt 

kapital är ett utslagsgivande dito avseende att kunna synliggöra sina åsikter och påverka i det 

sammanhang aktören befinner sig i (a.a.).  

 

I enlighet med ovan noterar Putman (1993) hur karaktären av en relation påverkar vilket 

handlingsutrymme det resulterar i. Författaren argumenterar för det sociala kapitalets avgörande roll 

för ett framgångsrikt demokratiskt styre. Skapandet av tydliga reciprocitetsnormer som sammanför 

egenintresse och solidaritetstänkande underlättar kommunikationskanaler och informationsflöden. 

Då gruppmedlemmars relationer har en horisontell struktur (definierat av ömsesidigt förtroende 

mellan individerna där alla ges samma rättigheter och förpliktelser) ökar möjligheterna för varje 

medlem att synliggöras. Vidare noterar Putnam att denna tendens till att interaktion ofta resulterar i 

spontant samarbete vilket i sin tur ytterligare ökar de socialt kapitalet hos berörda individer (a.a.).  

I anslutning till detta noteras Lins (2000) diskussion kring hur individens sociala resurser beror på 

positioner i sociala sammanhang, samt hur nätverkets utseende påverkar dennes handlingsutrymme. 

Han noterar att hur medlemskap i ett resursfattigt nätverk definieras av att gruppen utgörs av 

medlemmar från samma strukturella position vilket begränsar mängden källor som information kan 

hämtas från. Detta resulterar i att gruppmedlemmarnas beslutsgrundande kunskaper begränsas 

jämfört med grupper där informationsspektra är stort till följd av stora nyanser i medlemmarnas 

strukturella positioner. Individer från de sistnämnda grupperna, så kallade resursrika nätverk, har 

följaktligen bättre förutsättningar att få tillgång till information vilket påverkar deras 

handlingsutrymme. Utifrån detta resonemang föreslås HR- avdelningens relationer vara en 

tongivande faktor avseende dess synliggörande i organisationen (a.a.).  
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Även inom organisationsforskning betonas vikten av tillgång till relationer och nätverk för 

individers och gruppers möjligheter i arbetslivet. Exempelvis beskriver Härenstam (2010) i enlighet 

med ovan resonemang hur tillgången till andra aktörers nätverk ökar handlingsmöjligheterna i 

motsats till den isolering det innebär att endast vara del i ett litet nätverk exempelvis en chefsgrupp, 

i vilken mindre mängd information cirkulerar till ett begränsat antal aktörer. Dock belyser även 

detta hur medlemskap i inflytelserika grupperingar kan öka handlingsutrymmet för aktören, även 

om vissa informationskanaler förloras (a.a.). Även Kankkunen (2010) noterar hur nätverk och 

relationer ofta har stor betydelse för aktörens handlingsmöjligheter i arbetslivet. Hon betonar 

tendensen till att utestängning från beslutsfattande grupper kan resultera i minskat 

handlingsutrymme, samt benägenheten att dessa normer institutionaliseras inom organisationen. 

Detta föranleder förslag där relationsbyggande beteenden som integrerar olika grupper i 

organisationen på sikt möjliggör synliggörande av fler perspektiv än det för organisationen 

dominerande (a.a.). Detta är i sin tur främjande för organisationens styrning i linje med Lins (2000) 

teori avseende resursstarka närverk. 

 

Colemans (1988) tankar om closure jämfört med Lin (2000) resonemang avseende resursfattiga 

närverk kan ses med utgångspunkt i Granovetters (1973) diskussion rörande relationer mellan 

aktörer beroende på band som finns mellan dem. Ett bands styrka beror bland annat på relationens 

förtroendegrad samt den tid som investeras. Författaren noterar att såväl starka som svaga band är 

nödvändiga för skapande av socialt kapital. Detta ses i fördelarna för aktören att å ena sidan vara 

medlem i avgränsade grupper, att å andra sidan även finnas i sammanhang där personer med olika 

strukturella positioner delar information för att synliggöra sin position och därmed öka 

handlingsutrymme (a.a.).  

 

Sammanfattningsvis visar ett flertal studier att tillgången till socialt kapital påverkar en aktörs 

handlingsutrymme. Tillgång till socialt kapital kan således vara viktigt för att HR- avdelningens 

möjligheter att synliggöra humanperspektivet i organisationen. Relationer påverkar dels i vilken 

utsträckning en aktör kan synliggöra sina åsikter då kontakt med andra möjliggör 

informationsutbyte, men denna tillgång till information kan även ses som en värdefull källa i 

grundande av det egna arbetet. Organisationsforskningen noterar därtill att existerande 

relationsstrukturer kan påverka organisationens effektivitet vilket ses i hur relationer utgör 

bidragande faktor för HR- avdelningens möjligheter att bedriva ett effektivt HR- arbete.  
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Synen på HR- avdelningen och humanperspektivet 

HR- arbete avser de uppgifter som utförs av HR- avdelningen (Granberg, 2003). Om arbetet har en 

stark operativ eller strategisk karaktär kan bero på organisationens struktur i övrigt och den plats 

HR- avdelningen traditionellt har haft i organisationen (a.a.). I tillägg till detta noterar Strauss 

(2001) att även att betydande nationella skillnader kan observeras. Sedan 1990-talet menar 

Granberg (2003) att HR- avdelningar i Sverige i högre utsträckning har blivit en avdelning i 

företagsledningens tjänst med fokus på ledning och kompetensfrågor (HRM) som bland annat 

utgörs av ökad delaktighet i förändringsprocesser och ökat utbildnings- och rekryteringsansvar. 

Detta resulterat i att HR- arbete och humanperspektivet har fått ett ökat erkännande då 

kompetensförsörjning numer tenderar att ses som en konkurrensfördel (a.a.). Med humanperspektiv 

menas ett perspektiv där de mänskliga resurser företaget förfogar över finns i fokus. Perspektivet 

poängterar vikten av att ta hand om denna resurs för att upprätthålla en hög effektivitet och 

produktivitet som en direkt påverkansfaktor på organisationens framgång. I linje med detta 

argumenterar Brewster och Larson (2000a) att en konsekvens av att organisationer i de 

skandinaviska länderna i stor utsträckning har anammat strategiska processer som en betydande del 

av sitt HR- arbete på bekostnad av traditionellt administrativa uppgifter har resulterat i att 

avdelningen närmat sig företagets kärnverksamhet och att humanperspektivet fått ett ökat 

erkännande som bidragande till organisationens framgång. Författarna noterar att fackföreningars 

jämförelsevis starka ställning i länderna kan ses som en påverkansfaktor till HR- avdelningens 

ökade status i denna region då avdelningen är arbetsgivarens representant i kontakten med facken. 

Därtill poängterar de även den informella ledarstil och avsaknad av tydlig hierarki i relationerna 

mellan aktörer i en organisation som ofta präglar företag i de skandinaviska länderna, i jämförelse 

med exempelvis USA (a.a.).   

 

En studie i Sverige noterar intervjuade HR- personers försök att distansera sig från en traditionell 

administrativ roll och betoning av vad HR- avdelningen bidrar med för organisationens framgång 

(Eliason och Härenstam, 2010).  Att erbjuda ett övergripande humanperspektiv snarare än att vara 

begränsade till ”traditionella HR- uppgifter” kan ses som en ambition i att vilja skapa en mer 

professionell yrkesidentitet som tydligare kopplar HR- arbetet till organisationens kärnverksamhet 

(a.a.). Francis och Keegan (2006) varnar emellertid för ett allt för stort fokus på den strategiska 

affärsorienterade delen av HR- arbetet på bekostnad av HR- avdelningens funktion i att vara 

stödjande för organisationens medarbetare. Författarna poängterar att också den mer traditionella 

relations- och förtroendebyggande ”tea and sympathy”-funktionen kan ha effekter på personalens 

prestationer, vilket i förlängningen påverkar företagets konkurrenskraftighet (a.a.). 



 

6 
 

 

 

Således kan noteras att synen på HR- avdelningen kommit att uppmärksammas i 

organisationslitteraturen då HR- funktionens arbete utvecklats till att bli alltmer strategisk och att 

detta inneburit viss förvirring kring HR- funktionens arbetsuppgifter och ansvarsområde. Samtidigt 

som det strategiska arbetet med att implementera humanperspektivet anses gynna företagen så 

poängteras vikten av de operativa aktiviteterna för företags konkurrenskraftighet och hållbarhet. 

HR- avdelningens synliggörande av humanperspektivet 

Studien Cranet-E (Cranfield Network for the Study of Human Resource Management in Europe) 

har sedan 1989 samlat data rörande förhållanden i organisationer med fokus på HR- frågor genom 

en standardiserad enkät (Morley med flera, 2000). I Sverige noteras att 75 procent av de undersökta 

företaget har en representant från HR- avdelningen i ledningen. Dock diskuterar författarna 

skillnaden mellan att vara representerad och att ha ett genuint erkännande och en reell möjlighet att 

påverka. En förutsättning för att HR- avdelningens representant och humanperspektivet ska mötas 

med respekt på ledningsnivå är att hon eller han besitter samma expertis på sitt område som de 

andra gör på sina respektive fält (a.a.). I kommande avsnitt redogörs för olika strategier utifrån vilka 

HR- avdelningar arbetar med att synliggöra humanperspektivet. Utöver det mer konkreta arbetet 

med att redogöra för HR- avdelningens verksamhetsnytta genom nyckeltal och personalekonomi, 

nämns även strategier som fokuserar på vikten av de relationer och samarbeten som HR- 

avdelningen har till andra aktörer inom organisationen. 

Nyckeltal och personalekonomi 

Guest med flera (2003) betonar svårigheterna med att utvärdera direkta konsekvenser av HR- arbete 

till följd av bland annat det kontextuella inflytandet, potentiell subjektivitet samt indirekt påverkan. 

Även Johansson och Larsen (2000) reflekterar över detta och betonar ett växande intresse för 

personalekonomi vilket främst ses i de skandinaviska länderna. Personalekonomi är en strategi för 

att synliggöra HR- arbetet vilken definieras som olika sätt att mäta effekter av HR- insatser för att 

förbättra medarbetarnas situation och villkor, exempelvis med nyckeltal. Även om Johansson och 

Larsen poängterar den skepsis som ses gentemot detta i vissa organisationer betonar de även den 

effekt det kan ha för att synliggöra resultatet av HR- insatser av olika slag och därigenom 

humanperspektivets bidrag till verksamhetsnyttan (a.a.).  
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Varumärkesbyggare  

Arbete med att vara en attraktiv arbetsgivare (employer branding) innefattar de åtgärder en 

organisation utför med ambitionen att vara en attraktiv arbetsgivare som intresserar och kan behålla 

de mest talangfulla medarbetarna (Michell, 2002). Det kan också vara fördelaktigt att HR- 

avdelningen är delaktig i synliggörandet av en organisations varumärke då det leder till bättre 

möjligheter att synliggöra humanperspektivet. Ett ökat intresse för employer branding möjliggör för 

HR- funktionen att motivera arbetet med att synliggöra humanperspektivet i verksamheten, och 

detta bör göras via objektivt verifierbara kanaler (”objectively verifiable links”) (Martin med flera, 

2005). Wilden med flera (2010) noterar i linje med ovanstående den ekonomiska fördelen i att ha ett 

väl genomarbetat varumärke för att attrahera potentiella medarbetare och noterar att HR- 

avdelningen behöver samarbeta med andra aktörer i denna process för att sammanbinda olika 

avdelningars expertis (a.a.) Detta resonemang ses även hos Michell (2002) som understryker i en 

diskussion kring termen ”two way branding”, vilket betonar vikten av att organisationens 

medarbetare har samma bild av företaget som den vilken reklamförs och att det i detta arbete är 

avgörande att ha HR- processer som tillgodoser detta. På samma vis anses det viktigt att 

marknadsavdelningen tar hjälp av organisationens HR- expertis i sitt arbete (a.a.).  

Integrerat HR- arbete  

Brewster och Larsen (2000b) poängterar HR- avdelningens uppgift att sprida idén om 

organisationens personal som mänskliga resurser. Detta synsätt föreslår att medarbetarnas 

välbefinnande har effekt på företagets framgång och motiverar därigenom åtgärder inom detta 

område. Författarna betonar även vikten av att se HRM- arbetet i ljuset av organisationens 

traditioner och att detta bör beaktas vid planerande av HR- processer (a.a.). Även Ulrich med flera 

(2008) betonar vikten av att HR- avdelningen speglar företagets övergripande struktur och kan 

svara mot samtliga av dessa delar för att fungera väl. Att betrakta sig själv som ett ”företag i 

företaget” i den mening att HR- avdelningen ska motivera sin existens genom att bidra till 

verksamhetens framgång är ett tillvägagångssätt för synliggöra humanperspektivets bidrag till 

verksamheten. Samtidigt understryker Ulrich med flera att HR- arbete bör bedrivas i samarbete med 

andra avdelningar på företaget då det stärker förtroendet mellan företagets avdelningar och 

underlättar implementering och utveckling av HR- processer. Integrerat (embedded) HR- arbete 

definieras av processer där HR- personer arbetar ute i verksamheten tillsammans med andra 

avdelningar (a.a.). I likhet med tidigare författare noterar Currie och Procter (2001) värdet av 

integrerat HR- arbete då de föreslår att linjechefers kunskap är en värdefull resurs redan i 
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utvecklingsfasen av HR- strategier.
2
 Författarna menar att denna decentralisering av HR- arbete 

bidrar till att höja linjechefernas motivation att arbeta med HR- frågor. Currie och Procter inser 

svårigheten i att skapa en sömlös överföring mellan avdelningarna men uppmanar ändock till en 

strävan då det främjar förståelsen för nyttan av ett humanperspektiv ute organisationen (a.a.).  

 

Valkeavaara (1998) menar att HR- avdelningen i många fall har stora möjligheter att utforma sin 

roll i organisationen, men att detta kräver att HR- avdelningen tydligt klargör denna genom att 

synliggöra HR- expertisen och skapa processer som mäter och utvärderar nyttan med HR- 

avdelningens insatser. Även Brandl med flera (2009) diskuterar vikten av HR- avdelningens 

synliggörande i organisationen som en förutsättning för framgångsrikt HR- arbete. De noterar att 

risken för att mindre populära HR- frågor negligeras minskar då linjechefer ges en ökad förståelse 

för upphovet till åtgärden (a.a.). I likhet med detta menar Ulrich och Brockbank (2005) att HR- 

avdelningen riskerar att får minskat förtroende hos linjechefer, medarbetare och fackföreningar om 

den modifieras för att bli mer strategisk på bekostnad av operativt arbete, vilket torde försvaga HR- 

avdelningens möjligheter att agera då avståndet till aktörer ute i organisationen ökar.  

 

Förutom att, med hjälp av personalekonomi, presentera konkreta resultat som visar vad 

humanperspektivet bidrar med till verksamhetsnyttan, kan således en ökad interaktion med 

organisationers olika avdelningar bidra till ökad kännedom om HR- frågors syfte och detta i sin tur 

leda till ett ökat erkännande och prioritering av dessa frågor.    

Teorisammanfattning 

Denna studie utgår från teorier som pekar på att relationer mellan aktörer och grupper främjar 

handlingsutrymme. Som Putnam (1993) noterar kan karaktären på en relation mellan två aktörer 

främja dessas handlingsutrymme som ett resultat av ett ökat informationsutbyte och ökat socialt 

kapital. Detta resonemang betonas även av Coleman (1988) som noterar hur grupper där 

relationerna mellan medlemmarna är starka präglas av effektivt informationsutbyte som kan gagna 

aktörens möjligheter till handling och synliggörande. Även i forskning rörande HR- arbete 

framkommer vikten av relationer mellan aktörer och grupper. Morley med flera (2000) understryker 

värdet av att andra aktörer i organisationen beaktar HR- avdelningens bidrag till verksamheten som 

värdefullt då detta underlättar arbetet med att synliggöra humanperspektivet på ett framgångsrikt 

sätt.  Vidare poängteras behållningen av att arbeta aktivt med att integrera HR- arbetet i andra 

                                                
2
 Med linjechefer avses i denna studie chefspersoner som har ansvar för en del av organisationens produktion och de 

medarbetare som finns vid denna enhet. 
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avdelningar inom företaget då den relationen som i och med detta skapas gynnar förståelsen mellan 

avdelningarna rörande det arbete de bedriver (Brandl med flera, 2009; Ulrich med flera, 2008).  

 

Utöver att relationer kan vara ett verktyg för att synliggöra humanperspektivet ser Johansson och 

Larsen (2000) den effekt personalekonomi kan ha på att uppmärksamma resultatet av HR- insatsers 

bidrag till verksamhetsnyttan. Vilka strategier som används för att detta bör avvägas med tanke på 

organisationens traditioner och kultur rörande HR- arbete (Brewster och Larsen, 2000b).  Då 

strukturella faktorer kan främja alternativet hämma aktörers handlingsutrymme och 

inflytandemöjligheter bör HR- avdelningens representanter beakta vilka relationer den har till andra 

aktörer (Lin, 2000). Synen på humanperspektivet hos organisationens övriga avdelningar kan bero 

på huruvida HR- avdelningens nytta konkretiseras för andra dessa, vilket förutsätter 

informationskanaler och relationer kommunicera detta via (Valkeavaara, 1998). Fördelen i att ha 

såväl svaga som starka band till andra aktörer för ett maximalt informationsintag föreslås i och med 

förtjänsterna med väl utvecklade kontaktnät för möjligheten att synliggöra humanperspektivet och 

därigenom öka sitt handlingsutrymme (Granovetter, 1973). Därtill ses även behållningen i att 

inhämta värdefull information rörande förhållanden i verksamheten som kan användas vid 

optimering vid utformande av HR- processer (Currie och Procter, 2001).  

  

Ovan presenterad tidigare forskning, det vill säga att teorier om relationer och nätverk kopplas 

samman med organisationsforskning, kan tänkas skilja sig från det vanligt förekommande 

ekonomiska perspektivet i studier rörande samma ämnesområde som aktuell studies. Valet av 

teoretiska referensramar kan tänkas bidra med ett kompletterande synsätt i arbetet med att besvara 

aktuell studies forskningsfrågor. Dock föreligger viss problematik i användandet av teorier om 

socialt kapital då olika tolkningar av hur socialt kapital skall definieras föreligger, då flertalet olika 

definitioner finns att tillgå. Konfliktområden inom teorin är bland annat slutna versus öppna nätverk 

(Coleman, 1988) samt starka respektive svaga band (Granovetter, 1973). Hanteringen av detta problem 

kan tänkas vara att acceptera att socialt kapital kan finnas och byggas upp genom både svaga och starka 

band och att det är kontexten som får fälla avgörandet för vilka av banden som är relevanta. Något som i 

sin tur kan tänkas ge teorin ett större analytiskt värde.  

 

Som noterat i tidigare forskning kan nationella skillnader avseende förutsättningar för HR- 

avdelningen ses, vilket manar till eftertanke rörande hur applicerbarheten hos internationell 

forskning. Att se till svensk och skandinavisk forskning såväl som studier som gjort på andra platser 

har varit en aktiv avvägning för att på mest lämpliga sätt skapa en välgrundad teoribas att utgå ifrån. 
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Frågeställningar 

 Hur upplever intervjupersonerna deras och HR- avdelningens relationer till andra aktörer? 

 Vilken inverkan upplever intervjupersonerna att relationerna har på handlingsutrymmet för 

HR- avdelningen? 

 Hur upplever intervjupersonerna att humanperspektivet kan synliggöras utifrån relationer 

respektive personalekonomi? 

 Hur upplever intervjupersonerna att de arbetar med synliggörande av humanperspektivet? 

 Hur kan synliggörande av handlingsutrymmet förstås utifrån relationer och 

personalekonomi? 

Metod 

Metodologiska ställningstaganden 

Studiens fokus ligger på informanternas upplevelser kring HR- funktionen och dess relationer till 

andra aktörer. Till följd av detta är det lämpligaste tillvägagångssättet för att undersöka detta en 

kvalitativ metod, då individers upplevelser förmedlas bäst genom språklig beskrivning (Langemar, 

2008). För att ytterligare tydliggöra studiens art kan den sägas vara en fallstudie med inslag av 

fenomenologi. Fenomenologiska studier intresserar sig enligt Creswell (2007) för individers 

(gemensamma) erfarenheter rörande de fenomen som studeras och inte för individerna i sig och 

deras personliga egenskaper (a.a.). Det fenomen som aktuell studie avser undersöka är HR- 

avdelningens relationer till andra aktörer samt avdelningens arbete med synliggörande av 

humanperspektivet. Studien kräver förvisso att data insamlas från en viss kategori av individer (HR- 

chefer) som har gemensamma egenskaper, men vilka i denna kategori som studeras är inte viktigt 

då samtliga inom denna borde ha de erfarenheter av HR- arbete som är intressanta för studien. 

Vidare menar Creswell (2007) att det i fallstudier samlas in data från flera olika källor i syfte att 

belysa ett fall eller en situation från olika håll och på så vis ges en fördjupad förståelse kring detta, 

vilket i aktuell studie avser HR- funktionens relationer och handlingsmöjligheter. Huvuddelen av 

studiens insamlade data utgörs av information från de intervjuer som utförts. Det som ger 

intervjudatan tillräcklig bredd för att studien ska kallas för en fallstudie är det faktum att samtliga 
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intervjupersoner arbetar inom olika företag och branscher och på så vis har de bidragit med olika 

perspektiv till de frågor som intervjuguiden innehöll. Problematik kring formulering och 

begränsning av syfte och frågeställning är enligt Creswell (2007) vanligt för fallstudier. Detta har 

även varit fallet i aktuell studie och legat till grund för beslutet att författarprocessen utgjordes av en 

växelverkan mellan induktiv och deduktiv metod, så kallad abduktion (Langemar, 2008). 

Exempelvis var tvunget att omformulera studiens ursprungliga syfte och frågeställning, som 

inledningsvis skapats utifrån förförståelse, tidigare forskning och teorier, då den insamlade empirin 

visade sig svår att synliggöra utifrån dessa.  

Val av företag och intervjupersoner 

För att undersöka HR- avdelningars möjligheter att synliggöra humanperspektivet i organisationer  

var kriteriet för de företag där data skulle insamlas att hade en HR- avdelning. Detta definierades 

genom att HR- arbetet utfördes av en särskild avdelning med en viss typ av kompetens. 

Anledningen till att detta krav ställdes är att de företag där HR- arbetet inte utförs av personer med 

en specifik HR- kompetens inte kan bidra med den typ av information som eftersöktes i aktuell 

studie. Utifrån den information gavs i förstudien, vilken antydde att det förekom en variation i hur 

HR- arbete bedrivs i olika organisationer, valdes att utföra intervjuer på sex olika företag för att på 

sådant sätt få så uttömmande svar på frågeställningarna som möjligt. Utöver det ovan nämnda 

kriteriet sattes även krav på egenskaper hos intervjupersonerna. Då intresset för studiens ligger i hur 

HR- avdelningens relationer påverkar dess handlingsutrymme, söktes personer som arbetat minst 15 

år inom yrket och som på så vis är etablerade i sina roller och relationer till andra, och som innehar 

positioner inom organisationen som innefattar visst inflytande över hur HR- arbetet är utformat. 

Enligt Langemar (2008) är det vid kvalitativa studier bra att handplocka de deltagare som för 

studien kan tänkas ge bästa möjliga information. De krav som satts enligt ovan har gjorts med 

ambitionen att optimera de kvalitativa informationskällorna givet studiens förutsättningar 

(exempelvis tillträde till fältet, tid och frågeställningens art). 

 

Kontakten med de personer som uppfyllde våra krav etablerades med hjälp av personer i vår närhet 

som arbetar med HR och har goda kontaktnät inom branschen. En av dessa kan tänkas fungera som 

gate keeper då vi troligtvis inte kommit i kontakt med några av de personer som deltog i studien om 

det inte varit för denna persons kännedom om, och relationer till, det fält i vilket de aktuella 

intervjupersonerna arbetar, samt att urvalet till viss del styrdes av gate keepern då denna föreslog 

möjliga deltagare för studien (Creswell, 2007). Gate keeperns kännedom om vilka som intervjuats 
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torde inte vara till något problem för studiens resultat då intervjupersonernas relation till gate 

keepern inte är av beroendekaraktär. Då gate keepern dessutom inte förekommer inom de 

organisationer där intervjupersonerna arbetar bedöms det att de inte hämmats i sina redogörelser. 

Kontakten med var och en av intervjupersonerna togs genom telefonsamtal under vilka de gavs en 

kort redogörelse för vilka ämnen som skulle komma att tas upp i kommande intervjuer. För att 

uppmuntra intervjupersonerna att tala fritt under intervjuerna lovades samtliga att deras uppgifter 

skulle behandlas konfidentiellt vilket innebär att resultaten för studien inte kommer att presenteras 

så att det är möjligt att identifiera vem som sagt vad. Vidare redogörs det ej för vilka typer av 

företag intervjupersonerna arbetar på då deras position i dessa framgår i vår urvalsmotivering och 

därmed möjliggör identifiering, och det inte anses vara avgörande information för studiens syfte. 

Datainsamling 

Förstudie  

Aspers (2007) rekommenderar forskare att utföra förstudier då han menar att det är ett sätt att närma 

sig ett fält med vidvinkellins. Han betonar med detta att forskare bör undvika att fokusera sin 

frågeställning i ett alltför tidigt skede av en kvalitativ studie då de på sådant vis riskerar att åta sig 

att genomföra studien på ett sätt som sedan kanske visar sig vara ofördelaktigt för studiens resultat 

(a.a.). Två sorters förstudier utfördes i aktuell studie. En ostrukturerad intervju, med en person som 

arbetat som HR- chef i många år, kring kommande intervjuers tänkta teman och ett studiebesök på 

en HR- avdelning. Syftet med dessa var att öka förståelsen för det fält vi undersöker samt att 

stämma av om den förförståelse, utifrån vilken vi konstruerat den preliminära intervjuguiden, 

stämde överens med den information vi gavs i förstudierna. 

Kvalitativa källor  

Sex intervjuer med HR- chefer har utförts, vilka samtliga arbetar i olika organisationer. 

Intervjupersonerna utgörs av både män och kvinnor i åldrarna 45 till 65 år. Samtliga intervjuer ägde 

rum under mars månad och pågick i mellan 50 och 60 minuter. Vid fem av sex intervjuer deltog 

studiens bägge författare. Detta val gjordes på grund av två anledningar, för det första för att vi i 

mindre utsträckning skulle låta oss påverkas av det faktum att vi talade med chefspersoner, som 

dessutom i många fall hade en gedigen erfarenhet att intervjua (i rekryteringssammanhang). Tanken 

om att personers vana i intervjusituationen kan ha en tendens att kunna styra samtalet, och den 

potentiella risken att vi som orutinerade intervjuare lätt ”hänger på” och inte är förmögna att ta 

tillbaka en eventuellt förlorad kontroll över intervjuerna låg till grund för detta resonemang. Därtill 
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ansågs två personer närvarande vara en fördel då det fanns möjlighet att hjälpas åt under intervjun. 

Upplägget inför intervjuerna var sådant att en person höll i intervjun medan den andre satt med och 

i huvudsak lyssnade och ställde eventuellt kompletterande frågor som missats av den förste. Att 

vara två vid intervjutillfällena upplevdes bidra till en mer avslappnad stämning som underlättade 

frågeställandet. Innan intervjuerna informerades informanterna muntligen om att deltagandet var 

frivilligt, att de när helst de kände kunde avsluta intervjun samt om studiens konfidentialitet. En 

intervjuperson underströk att denne inte ville bli citerad. Utelämnandet av hans citat innebär att de 

uppgifter han bidrog med kommer att redogöras för i löpande text och, i den mån det går, sättas 

samman med andra överensstämmande uppgifter.  

 

Ljudupptagning av intervjuerna skedde med digitala hjälpmedel, något som intervjupersonerna fick 

ta ställning till innan så skedde och som samtliga godkände. Inspelningarna kan motiveras med 

hjälp av Langemars (2008) resonemang kring vikten av ljudupptagning där hon menar att risken för 

att glömma eller feltolka det som sagts minskar. På så vis blir sammanställningen och sorteringen av 

data under resultat och analysarbetet mer korrekt än om sammanställt med egna ord (a.a.).  

Intervjuerna utfördes på respektive intervjupersons arbetsplats, antigen på deras kontorsrum eller i 

ett av dem förbokat konferensrum. Som intervjuform valdes semistrukturerade intervjuer där teman 

utgjordes av: Arbetsbeskrivning av HR- arbetet, Inflytande och organisationsstruktur, Relationer,   

samt HR- yrket nu och då (se Bilaga 1). Under de två första intervjuerna följdes intervjuguiden mer 

noggrant än under de resterande fyra då det i de två första upplevdes att informationen som 

behandlades hemmahörande under ett tema naturligt avhandlades i ett annat, vilket krävde ett 

flexibelt förhållningsätt till intervjuguiden och en pågående kontroll att intressanta ämnen togs upp 

under intervjun. 

  

En intervjuteknik som vi själva utvecklat och använde oss av var de relations- och 

organisationsscheman som ritades upp och diskuterades tillsammans med intervjupersonerna. Detta 

gjordes med syftet att fungera som diskussionsunderlag under resten av intervjun, samt att få en 

ytterligare försäkran om att intervjuaren uppfattat den aktuella HR- chefens relationer korrekt. 

Samtliga intervjupersoner uppskattade detta moment och tyckte det var intressant och 

insiktsgivande att få rita upp dessa så kallade mind maps. De reflektioner som intervjupersonerna 

delade med sig av medan de ritade upp sina mind maps tros ha varit svåra att få ta del av om detta 

moment inte hade tagits in intervjun. Vidare har mind maps hjälpt oss att sätta de uppgifter som 

intervjupersonerna lämnade i ett sammanhang och därmed kan förståelsen ökas rörande vad som 

sades under intervjuerna.   
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Analys 

Analysprocessen genomfördes med hjälp av en induktiv tematisk analysmetod vilket innebär att 

samtliga intervjuer inför analysarbetet i aktuell studie transkriberades för att enklare kunna gås 

igenom (Langemar, 2008). Varje intervju bearbetades sedan var för sig genom att med färg markera 

sådant i texten som var av relevans för studiens syfte. Langemar påtalar att de teman som skapas 

under resultat- och analysarbetet främst bör komma ur empirin och inte utgöras av de teman som 

intervjuguiden omfattades av (a.a.). Data sorterades inledningsvis upp i olika teman utifrån vår 

frågeställning för att på så vis skapa en överblick av materialet. De tre teman hade rubrikerna 

Relationer, Erkännande och Möjligheter att påverka. Alla intervjuutskrifter lästes sedan igenom 

ytterligare en gång för att försöka sortera in och strukturera all den information som ansågs vara 

relevant för vår frågeställning. Dock uppmärksammandes i ett tidigt skede att insamlad data bättre 

belystes i befintliga teman varför nya rubriker applicerades. Detta ledde även till att formuleringen 

av studiens syfte och frågeställning behövde korrigeras något. Sammanfattande beskrivningar av 

respektive teman gjordes och citat valdes ut som tydligt belyste innebörden i varje tema. Utifrån 

teorin och den tidigare forskningen kopplades sedan teori och informanternas redogörelser samman. 

De återberättelser och citat som redogörs för har gjorts om så att personspecifika benämningar, 

termer och namn som kan röja den citerades identitet har ersatts med mer allmängiltiga termer. 

Detta kan ses i att samtliga intervjupersoner benämns ”han”, deras titel för ”HR- chef” samt att 

intervjupersonernas arbetsplatser har ersatts med ”företaget ”eller ”organisationen”. 

Tillförlitlighet 

Validitet och generaliserbarhet 

Validitet inom kvalitativ metod handlar, enligt Langemar (2008), om kvalitén och trovärdigheten i 

det resultat som presenteras. Hon menar att det gäller att inte dra sina tolkningar för långt eller att 

vrida på materialet för att få det att passa in på studiens syfte (a.a.). För att minimera risken att göra 

långtgående tolkningar har analysarbetet utförs av studiens författare tillsammans under ständig 

diskussion. Med begreppet reflexiv validitet menar Langemar (2008) förekommande av en 

växelverkan mellan teori och data. Genom att medvetet försöka inta ett reflexivt förhållningssätt 

kan tillförlitlighetsproblem till viss del undvikas (a.a.). I analysprocessen har de använda teorierna 

kompletterats allt eftersom nya tankar dykt upp i behandlingen av data, vilket i sin tur resulterat i 

nya sätt att betrakta data. På så vis har vi istället för att försöka passa in data till de teorier som 

används i analysen, anpassat analysunderlaget till de empiriska fynd som gjorts. Langemar (2008) 
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menar vidare att triangulering kan bidra med en ökad kvalitet i forskningen då man genom denna 

ökar meningsfullheten i forskningsstudier. Vi har tillämpat datainsamlartriangulering då studiens 

bägge författare deltog i merparten av intervjuerna för att på så vis minska eventuella 

forskareffekter. Vi har även använt oss av datatriangulering då flera datakällor tagits till hjälp för att 

skapa en heltäckande beskrivning av det studien strävar efter att belysa. Creswell (2007) föreslår 

bland annat användandet av peer-review och tjocka beskrivningar (thick descriptions) som strategier 

för säkerställandet av en god validitet. Under arbetes gång har studien löpande granskats av 

handledare, därtill har aktivt reflekterade kring strävan att återge data korrekt gjorts för att optimera 

studiens validitet. Ovan har redogjorts för hur data samlades in; mind maps och semistrukturerade 

intervjuer som präglades av öppna frågor användes för att minimera risken av att intervjuaren skulle 

påverka informanten samt för att fånga upp nyansrikedomen i deras redogörelser. Urvalet av 

intervjupersoner har även det gjorts med avsikten att försöka samla in så nyanserade beskrivningar 

som möjligt av det studien syftar till att förklara. Vidare beror en kvalitativ studies validitet även på 

huruvida den är meningsfull eller ej, det vill säga om studien bidrar med kunskap till det 

forskningsfält som berörs vilket för aktuell studie kommer att behandlas i Diskussionsavsnittet 

(Langemar, 2008).  

 

Langemar tar även upp två aspekter inom kvalitativ generaliserbarhet. Den ena handlar om huruvida 

datainsamlingen ger en generaliserbar bild av ämnesområdet. Den empiri som insamlats från 

studiens intervjupersoner och lästa texter och som överensstämmer med varandra kan tillskrivas 

viss generaliserbarhet för de frågeställningar studien omfattas av. Den andra aspekten inom 

kvalitativ generaliserbarhet handlar om huruvida resultatet går att generalisera på populationen, det 

vill säga hur täckande och uttömmande resultatet är för syftet (a.a.). Då syftet med denna studie 

varit att belysa de intervjuades egna upplevelser ligger inte fokus på att generalisera till en större 

population. Dock är intervjuerna utförda med personer som alla arbetar på olika företag vilket 

möjliggör för variation och bredd i svaren på de frågor som ställts.  

Etik 

Vetenskapsrådets (2011) publikation avseende god forskningsetik diskuterar vikten av att aktivt 

reflektera över etiska överväganden under hela forskningsförfarandet. De exemplifierar hur kravet 

på offentlighet, öppenhet i forskningen kan komma i konflikt med strävan att skydda informanters 

personliga integritet (a.a.). Den aktuella studien har utförts i enlighet med dessa rekommendationer 

då studiens författare har fört en kontinuerlig dialog rörande etiska aspekter. 
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Att genomföra intervjuer beslutades efter att ha reflekterat över vilken eventuell påverkan detta 

kunde komma att ha på informanterna i ett längre perspektiv enligt Vetenskapsrådets (2011) 

riktlinjer rörande hur forskargruppen bör beakta eventuella risker att uppröra eller på annat sätt illa 

beröra informanter och åtgärder för detta. Ämnet i aktuell studie bedömdes inte vara av känslig art 

varför beslutet att göra intervjuer togs. De tilltänkta informanterna kontaktades initialt via telefon 

med en förfrågan om deras eventuella intresse och möjlighet till deltagande. Därtill förseddes de i 

detta skede med information kring att studiens forskningsområde avsåg HR- avdelningens relationer 

till andra aktörer i verksamheten och olika effekter av detta. Beslutet att uttrycka studiens syfte i 

detta inledande skedde efter avvägningen mellan informanternas rätt att ha vetskap om studien och 

risken att denna information skulle kunna komma att färga dem vid det senare intervjutillfället. 

Bedömningen att kunskap om studiens syfte inte skulle komma att utgöra någon överhängande risk 

att påverka intervjupersonernas svar gjordes, då ämnets natur, som ovan nämnts, inte bedömdes 

som känslig. Utöver denna inledande information fick informanterna innan intervjuns start 

försäkran att varken de eller deras organisationers identitet skulle vara identifierbara samt att de 

närhelst hade rätt att avbryta intervjun eller neka att svara på fråga utan att behöva motivera detta 

för intervjuaren. I detta skede lämnades återigen samtycke att intervjuas från samtliga informanter i 

linje med Vetenskapsrådets (2011) rekommendationer. 

 

Intervjuerna spelades in och transkriberades, något som informanterna lämnade sitt samtycke till 

innan intervjuerna påbörjades. Att inte skriva ut några namn på organisationer, enskilda personer 

eller avdelningsnamn som skulle kunna identifiera informanterna vid transkriberingsarbetet 

beslutades för att kunna tillgodose såväl krav på anonymitet för informanterna som kravet på att 

insamlad data ska vara tillgänglig för eventuell framtida granskning (Vetenskapsrådet, 2011). Detta 

i linje med Vetenskapsrådets riktlinjer avseende etiska avväganden. Även nyttjandekravets fordran 

att insamlat material endast kommer att användas i forskningssyfte kommer att tillgodoses (a.a.). 

 

Som redogjorts för ovan ritade informanterna mind maps för att tydliggöra vilka relationer de hade 

med andra aktörer. Såväl dessa som intervjuarens noteringar samt transkriberingsfiler förvaras 

säkert för att tillgodose konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Samtlig dokumentation som 

identifierar informanterna, i detta fall ljudupptagningarna, kommer att raderas eller förstöras i och 

med studiens färdigställande. Dock sparas de avidentifierade transkriberingarna. Den 

framställningsutformning som gjorts i studiens resultatdel syftar till att ytterligare säkerställa 

informanternas anonymitet då de inte presenteras individuellt med fingerade namn utan som grupp. 
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Resultat 

I detta avsnitt kommer det resultat som framkommit i samband med de intervjuer som utförts att 

presenteras. Denna redogörelse är uppdelad i huvudavsnitt vilka behandlar HR- avdelningens 

relationer och dess betydelse för handlingsutrymme och Humanperspektivet och dess synliggörande 

i organisationen. Relationsavsnitten syftar till att redogöra för hur informanterna upplever HR- 

avdelningens respektive sina egna relationer till andra, och vad detta betyder för HR- arbetet. 

Resultaten visar att olika relationer tenderar till att ha olika effekt varför detta avsnitt även är 

uppdelat i underrubriker. HR- avdelningens relationer till VD respektive ledningsgrupp belyser en 

hierarkisk relationsstruktur som finns i organisationen, medan HR- avdelningens relationer till 

avdelningschefer, enskilda medarbetare fackliga representanter behandlar de horisontella relationer 

som kan observeras mellan aktörer. Avsnittet Den enskilde HR- medarbetarens relationsskapande 

aktiviteter och utformande av HR- funktionen avhandlar hur intervjupersonerna menar att de själva 

kan påverka sina handlingsmöjligheter till följd av deras relationer till andra aktörer inom 

organisationen. Avslutningsvis redogör det andra huvudavsnittet Humanperspektivet och dess 

synliggörande i organisationen hur detta perspektiv kan synliggöras genom olika strategier vilka 

underlättar presentationen av innebörden och nyttan med humanperspektivet.  

HR- avdelningens relationer och dess betydelse för 

handlingsutrymme 

HR- avdelningens relationer till VD respektive ledningsgrupp 

Samtliga informanter betonar vikten av att vara välkänd i organisationen för att ha möjlighet att 

bedriva ett framgångsrikt HR- arbete. Relationen till VD understryker samtliga är avgörande för att 

synliggöras i resten av organisationen. Informanterna upplever att VD:s intresse för HR- frågor 

signalerar till övriga att humanperspektivet är viktigt och något som bidrar till verksamhetens 

framgång. Detta illustreras med att en informant först på senare år blivit medlem av 

ledningsgruppen och upplever att detta underlättat hans arbete medan en annan informant upplever 

att VD och ledningsgrupp på företaget har produktionsfokus som den aktuelle HR- chefen menar 

hämmar humanperspektivets synliggörande: 

Jag har ingen dålig relation till honom [VD], men han prioriterar mer att vara 

produktionschef så att säga. 

En annan informant understryker vinningen med att ha en VD med intresse för humanperspektivet: 
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Det är ju nuvarande [VD] som sätter större vikt vid personalfrågor /…/ Den andra [förra 

VD] var väldigt resultat- och målinriktad. Såg väl egentligen alla regler och riktlinjer som 

hinder för att nå ett högre pengamål om jag ska vara uppriktig. /…/ Det blir ju mycket 

svårare och hårdare när man måste argumentera för allting istället för att ha en förståelse 

direkt som jag upplever att jag har idag och en samsyn. 

I samtliga organisationer vari de intervjuade personerna arbetar är HR- funktionen representerad i 

ledningen. Detta menar informanterna sänder en signal till andra avdelningar om att 

humanperspektivet är något att ”räkna med”. En HR- chef betonar behållningen av att alliera sig 

med representanter från andra avdelningar då man kan ”hjälpas åt” att driva frågor och på sådant 

sätt få större genomslagskraft.   

Man börjar lära sig av varandra i en ledning, om man tittar lite grann på varandra sådär 

/…/ Man fostrar ju varandra lite sådär i en sådan grupp. /…/ Marknadsdirektören har det 

perspektivet och jag har humanperspektivet så blir det lönsamhetsperspektiv. /…/ Jag tror 

faktiskt att de flesta HR- cheferna som trivs i sina roller har en bra relation med den VD 

man jobbar med. Det är först då rollen får lite dynamik och lite pondus så den inte enbart 

är en stabsroll. 

HR- avdelningens relationer till avdelningschefer, enskilda medarbetare och 

fackliga representanter 

Bortsett från att ha en god relation till VD och att vara medlem i ledningsgruppen menar 

informanterna att HR- avdelningens roll i organisationen stärks genom täta samarbeten med andra 

aktörer, där fackliga representanter, enskilda medarbetare och chefer som operationaliserar HR- 

strategierna i verksamheten nämns som exempel. De flesta informanterna betonar hur goda 

relationer med fackliga representanter hjälper dem i deras arbete. En informant befinner sig nu i en 

organisation utan facklig närvaro reflekterar över att han uppskattar de fackliga diskussioner han 

hade på sin tidigare arbetsplats. 

 

Att ha en god relation till linjechefer upplever flera av de intervjuade leder till ett ömsesidigt utbyte 

av kunskap som gynnar bägge parter. Flera av HR- cheferna menar att det är en avgörande 

framgångsfaktor att ha möjlighet att klargöra syftet med humanperspektivet och de processer HR- 

avdelningen vill implementera i verksamheten, och upplever att detta är underlättas avsevärt om en 

etablerad relation finns mellan avdelningarnas representanter. Utöver detta poängterar flera av de 

intervjuade att linjecheferna är de personer genom vilka stor del av informationen kommuniceras 

till övriga medarbetare. Även om samtliga av de aktuella HR- avdelningarna är representerade i 
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ledningsgruppen upplever en del av informanterna en viss tröghet som beror på hur vana andra 

delar av organisationen är att tänka kring humanperspektivet som en faktor för verksamhetens 

framgång, vilket de intervjuade menar beror på organisationens kultur och traditioner. Förutom att 

informanterna betonar värdet av att kunna nå ut med sitt budskap noterar det även vikten av att få 

förståelse för de andra avdelningarnas verksamhet för att bättre kunna utforma HR- arbetet i linje 

med verksamheten, vilket kan fås genom en god relation till linje- och avdelningschefer.  

Om man tar upp något så är det inte säkert att man [andra chefer] gör vågen direkt men 

sen när det är gjort och det oftast varit lättare än man trott då får man ofta beröm efteråt. 

I efterhand liksom. /…/ Det kommer inte gratis jämt om man säger. En del har ju förstått 

men det gäller ju att jobba upp det så att folk förstår att det är till det bättre.  

Den enskilde HR- medarbetarens relationsskapande aktiviteter och 

utformande av HR- funktionen 

Förutom att humanperspektivet främjas av att HR- avdelningen är synlig i organisationen betonar 

även flera av informanterna att humanperspektivets anseende är starkt knutet till de enskilda HR- 

medarbetarna. Detta leder till att personliga nätverk anses viktiga för humanperspektivets 

synliggörande. Två av informanterna har innan sin HR- roll haft andra uppgifter inom företaget 

vilket har gett dem ett brett personligt kontaktnät som de upplever har bidragit till större förståelse 

för andra avdelningars verksamhet i, vilket i sin tur underlättar samarbete med andra avdelningar.  

Jag jobbade ju också som produktchef ett tag, och då får jag ju inblick i villkor och så, 

man tänker på ett helt annat sätt om man jobbar aktivt i produktionen. /…/ Det är lätt att 

bli en kravmaskin annars när jag sitter här. Man får tänka sig för. 

I anslutning till denna diskussion talar flera av de intervjuade om HR- avdelningens unika roll som 

arbetsgivarens representant och dess effekt på relationsskapande. En informant talar om hur han 

upplever det vara viktigt att inte bli allt för privat och informell med sina kollegor, samtidigt som 

denne vidhåller vikten av att vara en välkänd individ i organisationen. En annan informant pratar 

om att han upplever alltid måste stanna kvar i sin roll som arbetsgivarens representant och att detta 

skiljer sin från medarbetare på andra avdelningar.  

Då bodde vi på hotell och så skulle vi dela rum, och då är det jätteviktigt att man, att det 

inte blir sådär ”jaha, nu har den delat rum med HR- chefen, då kommer det märkas i 

lönekuvertet” ungefär /…/ Även om man är på en resa får man inte glömma bort att man 

är HR- chef. De andra [på företaget] kanske mer kan koppla bort den biten, det kan ju 

aldrig göra om du jobbar på Personal. 
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Majoriteten av de intervjuade är del av externa nätverk med andra HR- personer, något de värderar 

högt då detta erbjuder en möjlighet att få dela med sig av och utbyta erfarenheter då HR- frågor ofta 

kräver konfidentialitet gentemot andra inom företaget.  

…också viktigt att bilda nätverk. På det stället där man är, man kan ju inte prata med dem 

om andra människor. Det är ju tystnadsplikt. Och det måste man också vara väldigt tydlig 

med om någon kommer in och berättar något, att ”det här stannar här”. 

Informanterna menar att utöver att vara synlig i organisationen är det även viktigt att synliggöra 

effekterna av det arbete de gör. Kanalerna för detta varierar, emellertid nämner flera av HR- 

cheferna lunchrummet och eftermiddagsfikan som bra forum för att sondera terrängen genom att äta 

lunch respektive dricka kaffe med personer från andra avdelningar som de vanligen inte arbetar 

nära.  

Ja, här fikar vi tillsammans /…/ Och då fikar vi i regler i två omgångar, de som är lite 

chefer och så och sedan de som är administratörer… jag försöker gå mitt emellan för att 

träffa bägge grupper. 

Utöver detta talar informanterna om att det är viktigt att aktivt signalera tillgänglighet genom att ha 

kontorsdörren öppen och att gå runt i lokalerna. Informanter menar att det sker mycket ”business by 

walking around”, i den mening att värdefulla diskussioner och möten kan äga rum även utanför 

formella sammanträden. Därtill understryker flera av informanterna fördelen med att ha sin plats 

centralt placerad i lokalen då det underlättar underhållet av relationer. En annan av HR- cheferna 

sitter numera inte i samma byggnad som VD och annan ledningsfunktion, och observerar att flytten 

har försvårat relationsbyggandet då den vardagliga kontakten inte längre blir naturlig. Ytterligare en 

informant som befinner sig i en organisation med en decentraliserad struktur menar att email är en 

snabb kommunikationskälla, även om det är svårt att försäkra sig om att budskapet gått fram utan 

missförstånd: 

Jag inte kan nå dem men direkt information. Här på kontoret kan jag ju kalla till möte och 

berätta, men ute på ute måste det ju gå via mail eller att cheferna informerar. Då kan ju 

aldrig få någon återkoppling… ”har de gjort det [tittat på mailet] eller inte”, ”har de 

fattat eller inte?” 

Humanperspektivet och dess synliggörande i organisationen 

Några av de intervjuade HR- cheferna talar om den potentiella risken att negligera operativt HR- 

arbete vid starkt fokus på strategiska insatser. Två av HR- cheferna pratar om att det går trender i 

allt och att det just nu är detta arbetssätt som är modernt i HR- kretsar. I detta sammanhang 
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omnämns en annan del av humanperspektivet än det strategiska arbetet med fokus mer direkt satt 

mot affärsnyttan. Många av informanterna menar att god kvalitet på det operativa HR- arbetet är en 

förutsättning för framgångsrikt strategiskt arbete. Majoriteten av de intervjuade talar om vikten av 

att även utföra aktiviteter som mer allmänt främjar trivseln då de upplever att även detta har effekt 

på företagets framgångar, om än av mer indirekt karaktär.  

Tja, sedan är ju alla de här trevligheterna också, det är ju himla kul med julklappar och 

uppvaktningar av olika slag. /…/ Vi uppvaktar till och med pensionärerna när de fyller 

[år] och skickar blommor. /…/ Dels är det en gammal tradition, men vi är ganska noga 

med sådana traditioner inom vårt företag för vi vet att man fortsätter att umgås efter 

pensionen. Folk känner varandra och träffas vid stora mässor.  

Informanterna diskuterar kring hur de motiverar sin existens samt hur de bidrar till företagets 

framgång. Flera av informanterna upplever ibland svårigheter med att kommunicera 

humanperspektivets nytta till andra avdelningar. Detta som ett resultat av oförståelse och okunskap 

för HR- insatsernas effekter ute i organisationen. Informanterna menar att förtroende från övriga 

aktörer i organisationen är en avgörande faktor för att kunna bedriva ett framgångsrikt HR- arbete. 

Emellertid noteras även upplevelsen av att inte ha tillfredställande mätverktyg för att visa de goda 

effekterna av HR- avdelningens arbete hos några av de intervjuade.  Flera av informanterna 

upplever att i motsats till ekonomiska redogörelser kan resultatet av HR- arbete och 

humanperspektivets nytta te sig mer abstrakt eller ”flummigt”, vilket anses som något negativt 

bland de intervjuade HR- cheferna. Emellertid tar fyra av informanterna upp kostnader i 

rekryteringsprocessen som något de faktiskt kan argumentera för i monetära termer, vilket de menar 

mottas som en mer lättbegripligt mått. Att ha nöjda medarbetare som stannar i organisationen 

minskar kostnaden för nyrekryteringar. Personalomsättningen kan mätas och jämföras över tid som 

ett nyckeltal, vilket några av informanterna uppger att de använder sig av.  

Det finns ju också [tillfällen] när jag måste uppskatta, sätta emot vad en nyrekrytering 

kostar om vi tappar personal [vid argumentering för HR- insatser]. 

Att vara en attraktiv arbetsgivare nämner flera av de intervjuade HR- cheferna som en punkt i 

organisationens agenda med hänvisning till arbetsmarknadens kamp om talangerna, vilket avser de 

duktigaste medarbetarna inom den egna branschen. Några av informanterna betonade att mycket 

kunskap är knutet direkt till medarbetaren vilket motiverar insatser för att få dem att stanna, trivas 

och utvecklas inom företaget. Att HR- avdelningen inom detta område har en speciell expertis är 

något som flera av informanterna talar om. Emellertid noteras uppfattningen att detta är ett 

övergripande humanperspektiv som måste genomsyra hela verksamheten snarare än isolerade HR- 

frågor bland informanterna.  
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Jag skulle ha en punkt som hette ”HR- frågor” och det var ju precis bara för att jag skulle 

komma in i det på ett sätt. /…/ men då blir det liksom mera, då förväntas man sitta tyst till 

min punkt kommer och då blir det liksom begränsat till något som är HR- frågor, och vad 

är det för någonting? /…/ Jag vill hela tiden bidra med ett humanperspektiv på alla frågor 

som vi har i företagsledningen oavsett. 

En av de intervjuade HR- cheferna talar om hur det skulle bli om det inte fanns någon HR- 

avdelning som hanterade praktiska uppgifter rörande nyanställningar och dylikt. Därtill menade han 

att om det inte fanns en avdelning som förde in ett humanperspektiv i organisationen skulle det 

indirekt ge effekter på verksamhetens framgång då ingen skulle ha övergripande och uttalat ansvar 

för medarbetarnas välmående. Detta menar han är en förutsättning för en framgångsrik verksamhet. 

I detta kan också nämnas att informanterna betonar att de uppgifter av mer administrativ karaktär 

som HR- avdelningen har hand om på respektive företag bara utgör en liten del av vad HR- ansvar 

innefattar, även om det är en viktig del. Åter understryker de att avdelningens uppdrag att föra ut ett 

perspektiv vilket inbegriper de mänskliga värdena som utgör en viktig kugge i företagets maskineri. 

Såsom en marknadsavdelning influerar hela verksamheten med sitt synsätt bör humanperspektivet 

genomsyra alla delar.   

Att man ska finnas? Jag menar, här jobbar alla så frenetiskt med sina uppdrag, så det 

måste finnas någon [HR- ansvarig] /… / Jag tror snarare att om det inte finns någon, då 

blir det problem. Då faller bitar och då slutar folk. 

Informanterna talar om möjligheterna att själva utforma HR- avdelningens verksamhet för att 

synliggöra humanperspektivet. I denna diskussion reflekterar flera av de intervjuade hur det var då 

de först började på företaget som HR- chef. Många av dem talar om ett stort handlingsutrymme att 

utarbeta sin funktion och avdelning, samtidigt som de även poängterar att de i detta 

uppbyggnadsarbete behövde ta hänsyn till de ramar som utgjordes av organisationens traditioner.  

Denna upplevda tröghet är något som några av informanterna uttrycker en viss frustration över. 

Flera av dem uttrycker de begränsningar som organisationens struktur och traditioner kan ha men 

menar att de inom dessa ramar har stor frihet att utforma HR- arbetet.  Att HR- arbetet måste vara 

samstämmigt med företagets syn på vad en HR- avdelning förväntas göra, är en återkommande 

åsikt bland de intervjuade HR- cheferna. De menar att en förutsättning för att HR- arbetet ska anses 

som viktigt är att det upplevs gå i linje med organisationens mål. Samtidigt uttrycks tanken om att 

humanperspektivet måste ha mandat och tillåtas influera verksamhetens övergripande mål för en 

optimal nytta.   
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Ibland är vår ambitionsnivå högre än organisationens ambitionsnivå och då måste men 

försöka ratta om dem. Det är mycket fokus på produktion och att leverera och så kommer 

vi och säger att de ska gå på HR- aktiviteter och annat och ja, det är inte alltid det tas 

emot med tacksamhet om jag säger så. 

Analys  

Syftet med studien är att undersöka hur intervjupersonerna upplever att HR- avdelningen är 

integrerad med andra aktörer i organisationen, och hur intervjupersonerna upplever HR- 

avdelningens möjligheter att synliggöra humanperspektivet i organisationerna utifrån de relationer 

HR- avdelningen har till andra aktörer i organisationen. Syftet är också att förstå hur de aktuella 

relationerna påverkar HR- avdelningens handlingsutrymme avseende HR- arbetet. Ovan presenterat 

resultat kommer här att redogöras för i förhållande till tidigare forskning och teori. Kommande 

analys presenteras med samma struktur som ovanstående Reslutatsdel. Inledningsvis presenteras 

HR- avdelningens relationer och dess betydelse för handlingsutrymme varpå Humanperspektivet 

och dess synliggörande i organisationen följer. Avsnittet avslutats med Olika strategiers inverkan 

på synliggörande av humanperspektivet. 

HR- avdelningens relationer och dess betydelse för 

handlingsutrymme 

HR- avdelningens relationer till VD respektive ledningsgrupp 

Alla informanterna uttrycker att det är främjande att ha en god relation till organisationens VD.  De 

menar att då humanperspektivet synliggörs av denna betydelsefulla post inom företaget sänds en 

signal om vikten av HR- insatser vilket underlättar arbetet. På samma sätt menar de intervjuade HR- 

cheferna att det är positivt att vara medlem i ledningsgruppen. Detta kan ses i Morley med fleras 

(2000) betoning av vikten av att HR- avdelningen ses som en funktion vilken besitter specifik och 

värdefull kunskap som tillåts prägla beslut som tas. Ett sätt att uppnå detta menar informanterna är 

att VD signalerar att humanperspektivet är en nyttobärande expertis. En informant talade om hur 

VD inom hans organisation har produktionsfokus. Detta resonemang kan illustreras av Lins (2000) 

resonemang kring strukturella nätverk och Colemans (1988) closurebegrepp då informanten 

upplever att VD snarare allierar sig med vissa i ledningsgruppen. Detta kan resultera i sub-grupper 
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inom gruppen vilken reducerar HR- chefens sociala kapital och i förlängningen HR- avdelningens 

handlingsutrymme. 

 

Putnam (1993) menar att gruppers effektivitet och aktörers förtroende för varandra beror på hur 

pass horisontellt strukturerade relationerna mellan dess olika aktörer är vilket kan noteras hos den 

HR- chef som talade om skillnaden att vara medlem av ledningsgruppen mot att inte vara det. Detta 

kan ses i Kankkunens (2010) resonemang avseende hur utestängning från beslutsfattande grupper 

kan reducera handlingsutrymmet. Därtill ses hur informanten noterar att det är skillnad med en ny 

VD vilket synliggör det potentiella värdet i att nya personer kan ifrågasätta institutionella normer 

rörande i vilket handlingsutrymme olika aktörer har inom organisationen.  

 

En ovan citerad informant talar om att han bidrar med ett övergripande humanperspektiv snarare än 

att endast uttala sig i specifika frågor, vilket indikerar att detta förtroende finns.  På samma sätt 

nämner han hur marknadsavdelningens chef bidrar med ett marknadsperspektiv i samtliga frågor 

vilket visar på reciprocitet i samarbetet. Detta resonemang kan ses utifrån Morely med flera (2000) 

diskussion rörande tendensen att ju tätare relationer medlemmarna i en grupp har, desto troligare är 

det att dess medlemmar kan samarbeta för en ömsesidig nytta vilken även noteras av. Därtill kan 

Putmans (1993) betonande av täta horisontella relationer som en förutsättning för reciprocitet 

noteras i informantens uttalande då denne upplever en jämlikhet i relationen till de andra i gruppen.  

HR- avdelningens relationer till avdelningschefer, enskilda medarbetare och 

fackliga representanter 

Brewster och Larson (2000a) menar att fackföreningarna och HR- avdelningen kan ha nytta av 

varandra i förhandlingsarbete, något som informanterna nämner. De intervjuade menar att facket är 

en viktig samtalspartner att förankra förslag hos vilket även betonas av Granovetters (1973) teori 

om hur informationsbärande relationer är värdefulla för att sprida budskap till personer man själv 

inte har direkt kontakt med.  

 

En informant menar att en god relation till fackföreningarna underlättar hans arbete då han uppfattar 

att han når ett erkännande hos de anställa tack vare denna relation. Övriga informanter nämner 

fackföreningen i vissa fall som ett stöd, medan en intervjuad HR- chef inte har något facklig 

representation i organisationen. Han nämner emellertid hur han uppskattade denna kontakt på 

tidigare arbetsplatser just för att det var relationsskapande. Detta resonemang indikerar att för flera 

av informanterna kan en god relation till såväl VD som till fackföreningen fylla likande funktioner. 

Detta då dessa aktörer kan signalera humanperspektivets nytta till andra parter i organisationen, 
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vilket påverkar hur lätt eller svårt det kan vara att bedriva och implementera HR- processer i 

organisationen utifrån Härenstams (2010) diskussion rörande hur sociala nätverk kan öka 

handlingsutrymmet för den aktuella aktören. Francis och Keegan (2006) samt Ulrich och 

Brockbank (2005) efterlyser en balans i detta och varnar för att fokusera för mycket på en av dessa 

relationer, vilket kan ses hur en av de mest seniora HR- cheferna noterar att det finns en risk med att 

det nu är populärt att ha starkt fokus på strategiskt HR- arbete. Samtliga informanter har en gedigen 

erfarenhet av HR- arbete men det finns en skillnad i vilket utsträckning de hyllar det operativa 

arbetet. Denna tendens ses i Eliason och Härenstam (2010) studie där HR- representanter vill 

distansera sig från traditionella HR- uppgifter (vilket i många fall är av operativ natur) för att nå 

synliggörande som en nyttobringande och professionell avdelning. Att informanterna har olika 

tankar om detta kan springa ur hur humanperspektivet historiskt har beaktats inom den specifika 

organisationen.  

 

Informanterna upplever att goda relationer till avdelnings- respektive linjechefer är mycket viktigt. 

Om HR- avdelningen tas på större allvar kommer även de enskilda HR- processerna att 

uppmärksammas i större utsträckning, vilket i förlängningen innebär förståelse för 

humanperspektivets förmåga att generera nytta och mervärde. Därtill menar informanterna att det är 

viktigt för dem att förstå vad som händer i verksamheten för att kunna utforma optimala HR- 

insatser. Detta resonemang ses i Ulirch med fleras (2008) diskussion rörande vikten av att vårda 

sina relationer till andra avdelningar i organisationen och synliggöra sin expertis, samtidigt som det 

är avgörande att samarbeta med de andra för att kunna utforma ett välfungerande HR- arbete.  

Den enskilde HR- medarbetarens relationsskapande aktiviteter och 

utformande av HR- funktionen 

De positiva effekterna av att HR- avdelningen har goda relationer till andra aktörer kan även ses i 

minskade transaktionskostnader (exemplifierat av minskade kostnader för informationssökning) i 

linje med Putnams (1993) resonemang kring hur ökat förtroende och förståelse leder ofta till ett mer 

frekvent informations- och kunskapsutbyte. Elisason och Härenstam (2010) stödjer detta 

resonemang genom att notera HR- avdelningens möjligheter för ett ökat handlingsutrymme till följd 

av ökad legitimitet hos andra avdelningar. De informanter som tidigare arbetat på andra avdelningar 

i organisationen ser detta som en stor fördel i det nuvarande arbetet då han minskar risken att bli en 

besvärlig kravmaskin och istället kan skräddarsy implementeringar för bästa effekt. 

 

Ett ovan presenterat citat indikerar att humanperspektivet inte står så högt i kurs i den aktuelle 

informantens organisation då han upplever sig få kämpa för att få gehör för HR- relaterade insatser, 
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vilket indikerar att humanperspektivet inte har en stark ställning i den aktuella företaget. Detta kan 

noteras i Brandl med fleras (2009) samt Currie och Procters (2001) tankar kring att linjechefernas 

involverande och förståelse för nyttan med HR- arbete är avgörande för genomslag. Därtill kan 

Colemans (1988) resonemang rörande avsaknaden av closure avseende att HR- chefen här inte har 

välfungerande relationer (och följaktligen inte heller informationskanaler) till avdelnings- och 

linjecheferna vilket resulterar i att humanperspektivet inte uppmärksammas och appliceras. I 

anslutning till detta kan även Granovetters (1973) tankar om hur svaga band kan resultera i 

alienering beaktas, samt Lin (2000) som menar att aktörers sociala kapital begränsas av 

interaktionsbeteenden vilket motverkas genom att skapa relationer och ingå i nätverk med andra 

avdelningar. Samtidigt som det finns många tillvägagångssätt för att integrera HR- arbetet måste 

även hänsyn tas till organisationens förutsättningar, såväl traditioner som praktiska element. 

 

Informanterna har tankar om hur en representant för HR- avdelningen ska uppträda där det av flera 

informanter ses som lika viktigt att ha goda relationer till andra aktörer som att inte bli för 

personlig. Relationerna som de intervjuade har beskrivs av dem som oerhört viktiga samtidigt som 

en potentiellt problematisk stoppkloss. Detta illustreras av tanken om att HR- avdelningen å ena 

sidan bör ses som en extern funktion i linje resonemang om ett företag i företaget, samtidigt som 

vikten av att integrera HR som funktion i övriga delar av verksamheten för en ökad respekt och 

genomslagskraft betonas (Brandl med flera, 2009; Ulrich med flera, 2008).  

 

Vidare kan informanternas diskussion kring balansen mellan att vara integrerad i verksamheten och 

de andra avdelningarna å ena sidan, men att å andra sidan vara arbetsgivarens representant ses i 

ljuset av oklara roller och förväntningar (Brewster och Larsens, 2000b; Ulrich med flera, 2008; 

Valkeavaara, 1998). Att ha flera uppdrag kan vara svårkombinerat då det kan skapa en förvirring 

kring vilka uppgifter HR- avdelningen har ansvar för ute i organisationen. Att å ena sidan var en 

förtroendeingivande part men samtidigt vara arbetsgivarens företrädare upplever flera informanter 

som en ständig avvägning. Den specifika stödjande förtroendeingivande rollen kan tänkas vara 

personbunden snarare än avdelningsbunden där en bekymrad anställd snarare lättar sitt hjärta inför 

en viss person snarare än för ”en representant av HR- avdelningen” vilket noteras i en citerad 

informant som upplever att det aldrig går att kliva ut HR- rollen gentemot kollegorna, även vid 

tillfällen som inte är direkt arbetsrelaterade.  

 

Att flera av informanterna upplever att de har stor möjlighet att självständigt utforma HR- 

verksamheten avseende aktiviteter och processer kan ses som en fingervisning om HR- 
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avdelningens relativt frikopplade position, men kan också föreslå ett ointresse från andra aktörer i 

organisationen. De informanter som upplevde att humanperspektivet inte hade en naturlig plats i 

utformningen av övergripande verksamhetsmål kan antas ha en annan förutsättning att själva 

bestämma vilket HR- frågor som ska drivas jämfört med HR- chefer som upplevde att HR- 

avdelningens speciella expertis efterfrågades. Det finns en fara i att glömmas bort vilket kan skönjas 

i vissa informanters upplevelser vilket kan ses i Brewster och Larsen (2000b) samt Valkeavaaras 

(1998) betoning av att kommunicera vad som faller inom HR- avdelningens ansvarsområde. 

 

Granovetters (1973) redogörelse för fördelarna med starka band belyser vikten för informanterna av 

att interagera med andra HR- chefer i externa nätverk. I och med den del av sekretessbelagd 

information som HR- avdelningen hanterar kan det finnas behov av att konsultera kollegor i 

branschen vid problemlösning. Informanterna menar att goda relationer till andra HR- chefer 

underlättar deras arbete då externa nätverk erbjuder forum för erfarenhetsutbyte och diskussioner. 

Granberg (2003) menar att HR- yrket som profession i Sverige på senare år har noterats för en 

förändrad karaktär med ökad strategisk inslag. Även denna förändring kan föreslå ett behov av 

erfarenhetsutbyte vid utvecklande av nya element inom ramen för HR- arbetet.   

Humanperspektivet och dess synliggörande i organisationen  

Att HR- avdelningen behöver synliggöra nyttan med humanperspektivet och att detta görs med 

hjälp av olika strategier har redan noteras ovan. Informanterna har olika upplevelser dels avseende 

hur mycket de vanligtvis behöver motivera sina förslagna åtgärder, dels vilka strategier de använder 

för att argumentera för nyttan. Några av informanterna betonar att effekter av HR- arbete inte kan 

mätas, utan är en kombination av många faktorer och har en indirekt påverkan vilket ses i Guest 

med fleras (2003) diskussion kring svårigheter med att resovisa den direkta nyttan med en del HR- 

processer. Ändock upplever dessa informanter att behållningen av humanperspektivet ändå kan 

synliggöras, exempelvis genom den kommunikationskanal som goda relationer till andra aktörer 

utgör. Eliason och Härenstam (2010) samt Francis och Keegan (2006) diskuterar balansgången 

mellan att vara en affärsorienterad enhet å ena sidan och en funktion för ”tea and sympathy” å andra 

sidan. Många av de intervjuade anger att ”trevligheter” spelar stor roll för företagets framgångar. 

Den sammanhållning som främjas av dessa insatser bidrar till ökad effektivitet genom att samarbete 

mellan medarbetarna förbättras. Samtidigt upplevdes dessa som svåra att mäta. Att en del 

informanter upplever att avdelningens relationer till andra i sig är ett avgörande verktyg vilket de 

använder för att synliggöra humanperspektivet kan ses resonemanget avseende socialt kapital som 



 

28 
 

 

avgörande för aktörers handlingsmöjligheter (Coleman, 1988: Granovetter, 1973; Lin, 2000; 

Putnamn, 1993). 

 

Informanterna betonade den mänskliga resursen som den viktigaste för företagets framgång men 

betonade även vikten av att HR- arbetet är riktat mot lönsamhet för företaget. Att en profession 

förändras är ofta ett naturligt sätt att möta den föränderliga omvärlden men det finns en potentiell 

risk att bortse från de mindre uttalade uppgifterna som inte har en lika direkt effekt på kronor och 

ören. Detta leder till en diskussion kring strategin att berättiga humanperspektivets nytta utifrån så 

kallad personalekonomi av bland annat Johansson och Larsen (2000). Informanterna har olika 

tankar kring företeelsen att mäta personal i monetära mått, en del ställer sig mer positiva medan 

andra menar att det är för subjektivt för att fungera som ett slagkraftigt verktyg. Johansson och 

Larsen (2000) poängterar därtill att det finns en generell skepsis mot personalekonomi som kan 

antas färga informanternas uppfattning då det finns en oro att bli sedd som flummig, vilket även ses 

i Martin med fleras (2005) resonemang om att strävan mot objektiva mått för bästa effekt. I linje 

med Morley med fleras (2000) diskussion måste resten av organisationen se HR- kunskap som en 

unik kompetens som kan bidra till mervärde för att HR- avdelningen ska få erkännande inom 

organisationen vilket kan förklara varför HR- avdelningar har olika sätt att presentera förslag då 

olika den bäst lämpade strategin beror på förutsättningarna i den aktuella organisationen. 

 

Några av informanterna talar om hur rekryteringskostnader kan vara ett argumentationsverktyg 

vilket kan ses som en form av personalekonomi. Hur HR- avdelningen väljer att argumentera och 

presentera sina idéer torde bero på hur organisationen ser på HR i stort. I anslutning till detta kan 

informanternas upplevelse rörande vikten av att ha bra medarbetare för verksamhetens framgång 

och hur humanperspektivet kan bidra i detta arbete noteras. Michell (2002) samt Wilden med flera 

(2010) betonar hur vinsterna med att vara en attraktiv arbetsgivare blir mer betonat inom 

organisationer. För att vara en attraktiv arbetsgivare hävdar de vikten av att företagets existerande 

medarbetare måste ha en samstämmig upplevelse av organisationen med den bild som 

kommuniceras utåt. Detta kan ses i hur en informant talar om hur de uppvaktar personer som 

pensionerats från organisationen då folk känner varandra i branschen och att rekommendationer 

görs via privata nätverk. 

 

Att endast en del av de intervjuade personerna talade om personalekonomiska verktyg som en 

strategi för att synliggöra humanperspektivet belyser hur organisationens traditioner präglar vilka 

förutsättningar som råder i linje med Brewster och Larsen (2000b) respektive Granbergs (2003) 
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resonemang om nationella och organisationsspecifika förutsättningar. Det ska därtill noteras att 

samtliga informanter har mångårig erfarenhet av HR- arbete och började således inom professionen 

när personalekonomi som begrepp inte diskuterades, vilket kan påverka deras inställning.  

Olika strategiers inverkan på synliggörande av 

humanperspektivet 

Strategier som informanterna uppgett använda sig av i sitt arbete med att synliggöra 

humanperspektivet utgörs av både relationsskapande aktiviteter och kommunicerande av HR- arbete 

i personalekonomiska termer. Detta kan tänkas vara ett bra tillvägagångssätt då man på så vis 

möjliggör för fler att ta del av och förstå humanperspektivets nytta.  Morley med flera (2000) menar 

att det är viktigt att andra aktörer beaktar HR- avdelningens bidrag till verksamheten som värdefullt 

då detta underlättar arbetet med att synliggöra humanperspektivet. Vidare menar Brewster och 

Larsen (2000b) att val av strategi bör väljas i relation till organisationens traditioner och kultur. Då 

strukturella faktorer påverkar aktörers handlingsutrymme och inflytandemöjligheter bör HR- 

avdelningens representanter beakta vilka relationer den har till andra aktörer för att på så vis 

underlätta skapandet av samsyn kring HR- avdelningens verksamhet (Lin, 2000). Således föreslås 

att val av strategi för ökat synliggörande och handlingsutrymme ofta görs utifrån organisationers 

befintliga traditioner och normer, varför en god kännedom om dessa är av avgörande för fatta ett 

välgrundat beslut rörande arbetet med ett synliggörande av humanperspektivet. 

Diskussion  

Syftet med denna studie har varit att undersöka hur HR- chefer upplever att humanperspektivet kan 

synliggöras och hur relationer till andra aktörer i organisationens kan påverka detta. Studiens 

resultat visar att HR- chefer upplever relationer är en viktig del i deras arbete, då det underlättar att 

synliggöra HR- avdelningens arbete. Avdelningens unika perspektiv kan uppmärksammas genom 

olika strategier vilket bör anpassas utifrån den egna organisationens förutsättningar för att få bäst 

gehör. Resultatet indikerar vidare att HR- avdelningarna eftersträvar ett generellt erkännande för 

humanperspektivet snarare än i isolerade frågor, samt att det är viktigt att nå ut i organisationens 

samtliga skikt.  

 

En HR- avdelning med goda relationer till andra aktörer resulterar i ett synliggörande av 
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humanperspektivet. Omvänt kan även noteras att en organisation som uppmärksammar 

humanperspektivet som värdeskapande expertis tenderar till att ha en väl integrerad HR- avdelning 

med stort handlingsutrymme då detta möjliggör informationsspridning och därmed en ökad och 

fördjupad kunskap om vikten av HR- frågor för företaget. Studiens informanter bekräftade unisont 

att relationer var viktiga, emellertid utrycktes det olika tydligt huruvida de ansåg relationerna i sig 

vara en viktig strategi och verktyg för att synliggöra humanperspektivet i linje med vad Currie och 

Procter (2001) samt Ulrich och Brockbank (2005) föreslår. Avdelningar inom samma organisation 

har oftast någon uppfattning om varandra och här noteras hur denna relation inte enkom fyller en 

allmänt socialt trevligt funktion utan även har potential att vara en viktig del i avdelningens 

grundläggande arbete.  

 

Att synliggöra humanperspektivets värde kan ske på flertalet sätt och bör anpassas till mottagaren 

för att nå bästa gehör (Brewster och Larsen, 2000b; Strauss, 2001). Resultatet indikerar att HR- 

cheferna aktivt reflekterar över den specifika organisationens förutsättningar rörande normer och 

traditioner när de argumenterar för sitt bidrag till verksamhetsnyttan. Det ska även tilläggas att HR- 

avdelningarna själva är präglade av dessa traditioner vilket i sin tur torde påverka vilka möjliga 

strategier för att uppmärksamma sitt arbete de överväger och implementerar. Personalekonomi kan 

tjänstgöra som verktyg för att i monetära mått åskådliggöra de goda effekterna av en specifik insats 

då rådande förutsättningar ger företräde åt ekonomiska argument. Dock upplevs vissa typer av HR- 

insatser som svårmätta, exempelvis de mer indirekta stödjande och rådgivande aktiviteterna 

(Francis och Keegan, 2006). Resultatet föreslår emellertid att värdet av dessa tenderar att 

konkretiseras vid avsaknaden av desamma. Det är således inte ett mål i sig att kunna presentera 

varje enskild åtgärds effekt, utan snarare synliggöra den sammantagna nyttan av 

humanperspektivets insatser för verksamhetens framgång. Samtidigt finns en diskussion kring att 

enskilda insatser måste kunna motiveras på något sätt (vilket kan vara att de är en del av en större 

process) för att sammantaget visa bidraget till nyttan. Med bakgrund i detta resonemang noteras 

betydelsen av en tyligt definierad och kommunicerad HR- nytta för förtroende för HR- avdelningen 

ute i organisationen i enlighet med Valkevaaras (1998) resonemang för att säkerställa att det 

uppmärksammas när HR- arbetet finns närvarande och vilka effekter det ger.  

 

I ljuset av Colemans (1988) diskussion rörande closure ses resultatet vidare tydliggöra att goda 

relationer mellan HR- avdelningens representanter och andra aktörer i organisationen har betydande 

påverkan på möjligheterna att bedriva framgångsrikt HR- arbete. Att ha en plats i ledningsgruppen 

innebär att delta i det formella forum där företagsledande aktiviteter och planering av desamma 
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sker, vilket resultatet föreslår är viktigt. Ett sådant medlemskap innebär ett ökat erkännande då HR- 

funktionen i och med detta finns representerad i organisationens beslutande skikt vilket indikerar att 

humanperspektivet kan bidra till verksamhetens nytta på samma sätt som andra perspektiv 

(exemplifierat av marknadsperspektivet). I anslutning till detta resonemang kan även en god 

relation till organisationens VD vara främjande för synliggörandet av HR- frågor. I de fall 

organisationens ledare har intresse för humanperspektivet underlättas arbetet för HR- avdelningen 

varför denna relation är viktig. Emellertid indikerar även resultatet att ledningsgruppsmedlemskap 

inte är den enda relationen som främjar HR- avdelningens möjligheter att synliggöra 

humanperspektivet. Även om informanterna betonar vikten av att arbeta strategiskt och att vara 

delaktig i de forum där strategier för verksamheten skapas menar de även att en för detta är 

förutsättning att uppmärksamma och säkerställa operativa arbetet då det utgör basen för HR- 

avdelningens verksamhet vilket även stöds i tidigare forskning (Francis och Keegan, 2006; Ulrich 

och Brockbank, 2005). För ett framgångsrikt HR- arbete är det således viktigt att inte isolera 

avdelningen från någon del av organisationen då HR- implementeringar sker överallt i 

organisationen. Att avdelnings- och linjechefer har en förståelse för hur humanperspektivet kan 

bidra till verksamhetens framgång är betydelsefullt då dessa personer är involverade i HR- 

processernas implementering och därmed har inflytande över hur dessa hanteras och synliggörs. 

Studiens resultat indikerar att en negligering av humanperspektivet kan minskas genom att chefer 

ute i verksamheten ges ett HR- ansvar då detta resulterar i en ökad förståelse för HR- funktionens 

nytta för verksamheten och därmed nyttjandet av HR- avdelningens expertis, vilket stöds av Currie 

och Procter (2001) samt Granovetter (1973). Detta motiveras således nyttan i att aktivt sörja för 

dessa relationers existens och kvalitet. 

 

Utöver en formell kontakt med representanter från andra avdelningar kan det vara av stort värde att 

via mer informella relationer få ytterligare information rörande förhållanden ute i organisationen för 

att bredda det sociala nätverket i enlighet med Granovetter (1973) samt Lin (2000). Detta förutsätter 

att HR- representanter är synliga ute i verksamheten och möjliggör denna typ av relationsbyggande, 

vilket konstaterar betydelsen av att inte bara HR- avdelningen utan även enskilda HR- personer har 

goda relationer till andra aktörer i organisationen.   

Kritisk reflektion och förslag till vidare forskning  

Generaliserbarheten avseende studies resultat är starkt begränsad, då den kvalitativa forskningen 

bygger på aktuella informanternas upplevelser (Langemar, 2008). De intervjuade personerna har 
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uttryckt sina personliga upplevelser och åsikter vilket gör det svårt att säga något om hur 

synliggörandet av humanperspektivet på ett mer generellt plan. Dock kan resultat utläsas som till 

viss del får stöd ifrån annan forskning och som även kan stötta eventuell vidare forskning på 

området.  

 

Begrepp som presenterats i avsnittet för tidigare forskning och som använts vid analysarbetet för 

aktuell studie ses skapa en slags rundgång avseende orsak och verkan. Bland dessa begrepp kan 

exempelvis relationer, normer, handlingsutrymme samt synliggörande noteras. Detta försvårar 

arbetet med att klargöra vad som ligger till grund för vad, och snarare upplevs epitetet 

”växelverkan” beskriva händelseförloppet mellan relationer och synliggörande. I realiteten 

resulterar detta i potentiella svårigheter kring att utforma åtgärder för att synliggöra HR- arbetet på 

ett optimalt sätt. För att ha möjlighet att synliggöra humanperspektivet tycks relationer till andra 

avdelningar vara en viktiga, och att handlingsutrymme kommer som ett reslutat av detta. Dessa 

relationer Omvänt indikeras att denna förståelse för olika perspektiv inom organisationen fås genom 

ett mer integrerat arbete, vilket i sin tur främjar relationer. I anslutning till detta ses även hur 

institutionella normer och traditioner påverkar hur synliggörande av HR- avdelningens bidrag till 

verksamhetsnyttan. Samtidigt är det svårt att fastställa om normer underlättar relationsskapande 

eller om det är tack vare interaktion som normer uppstår och kan förändras. Resultatet från aktuell 

studie föreslår att detta är ytterst angeläget för organisationer att uppmärksamma denna företeelse. 

Detta då det torde vara värdefullt att se vikten denna växelverkan när arbete med att synliggöra 

humanperspektivet utformas och utförs.   

 

Tidigare forskning på området indikerar att nationella och kulturella faktorer präglar hur HR- 

arbetet utformas och utförs i organisationer. Detta föreslår att även om internationell forskning kan 

bidra till ökad förståelse rörande HR- avdelningens relationer och samarbeten med andra aktörer för 

ett synliggörande av humanperspektivets i Sverige, finns ett behov av att specifikt studera svenska 

förhållanden och dess inverkan på förutsättningarna för HR- avdelningen. Denna studie har enkom 

undersökt de aktuella HR- chefernas perspektiv på de frågeställningar rörande relationer och 

humanperspektivets synliggörande som behandlats. Fortsatt forskning på området kan förslagsvis 

genomföras genom att andra aktörer inom organisationer intervjuvas kring relationen till HR- 

avdelningen samt deras syn på humanperspektivet för en djupare förståelse för detta ämne. 
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Bilaga 1: Intervjuguide

Inledande frågor 

Hur länge har du arbetat som HR chef? 

Vad arbetade du med innan? 

Hur kommer det sig att du blev HR chef? (Bytt avd? 

Befordran?) 
 

Arbetsbeskrivning för HR arbetet 

Vilka tjänster/befattningar finns på er HR- avdelning? 

Hur är arbetet utformat på HR- avdelningen?  

Vilka är HR- avdelningens huvudsakliga 

arbetsuppgifter? 

Vilka är dina främsta arbetsuppgifter? 

Vilka arbetsuppgifter lägger du mest tid på? 

Är det något annat du hellre skulle vilja lägga tid på?  

Är det något i ditt arbete som du inte tycker hör till ditt 

jobb?  

Och hur är det för resten av HR avdelningen?  
Är det några HR- tjänster som är outsourcade eller 

separerade från den avdelningen du är chef över? 

Om ja: Har det alltid varit så? 

Vad tycker du om det? 

Hur upplever du att övriga anställda i organisationen 

ser på det HR arbete ni utför och er funktion i 

organisationen? 

Hur räknar ni den nytta ni gör? 

 

Inflytande och organisationsstruktur (RITA) 

Kan du beskriva lite kort hur organisationsstrukturen 
ser ut? RITA! 

 Vilka fördelar ser du med en sådan 

organisationsstruktur?  

 Vilka nackdelar ser du med en sådan 

organisationsstruktur?  

Finns HR representerad i ledningsgruppen? 

 Om ja: Är det du som sitter med i 

ledningsgruppen?   

 Hur påverkar det organisationens HR arbete? 

Vad tror du att det främst är som skiljer HR arbetet åt i 

de företag där HR inte finns med i ledningsgruppen 

jämfört med där det finns? 
Vilka typer av beslutsprocesser är du involverad i?  

 (Övergripande/strategiska/långsiktiga eller 

lokala/operativa/kortsiktiga?) 

 Kan du ge ett konkret exempel på t.ex. hur ni 

på HR- avdelningen jobbar med att implementera 

företagets värderingar och mål?  

Vilken är din roll i beslutsprocesserna i verksamheten?  

 Drivande eller rådgivande?  

 Hur ser det ut i praktiken?  

 Hur motiverar ni era åtgärder/initiativ?  

Finns det beslutsprocesser som du inte inkluderas i, 

men som du anser att du bör vara delaktig i?  

 Om ja: Vad beror det på?  

Kan du ge exempel hur du tycker att HR- frågor 

prioriteras i denna organisation?  

 På vilket sätt märks det?  
 

Relationer  

Vad för personer har du mest kontakt med i ditt dagliga 

arbete?  

 Internt eller externt?  

 Chefer eller medarbetare? 

Hur ser dina relationer ut till andra avdelningar på 

företaget?   

 Vilken avdelning arbetar ni tätast tillsammans 

med? 

 Har du någon tanke kring varför det är så? 

 Vilka fördelar ser du med det? 
 Finns det även nackdelar?  

Hur ser det ut mellan de anställda i organisationen?  

Är det många medarbetare som umgås privat?  

Umgås man även över avdelningsgränserna?  

 Har det alltid varit så?  

 Vad tror du det beror på?  

Finns det avdelningar inom organisationen som till 

större del utgörs av kvinnor respektive män? 

 Om ja: Vilka? 

 Varför tror du att det är så? 

Finns det någon, som du ser det, könsuppdelning 
mellan olika yrken eller befattningar inom 

organisationen?  

 Om ja: Varför tror du att det är så? 

 Finns det några fördelar med att det är så? 

 

Nu och då 

På vilket sätt tycker du att arbetet med personalfrågor 

har förändrats sedan du började i branschen? 

 Vilka är de största förändringarna?  

 Vad tror du att dessa beror på? 

Hur skiljer sig HR arbete mellan olika organisationer? 

Hur arbetar ni med att utveckla denna HR- avdelning 
så att arbetet hänger med iden utveckling som sker i 

resten av branschen? 

Om du skulle försöka se in i framtiden hur tror du HR 

roll och arbetsuppgifter kommer se ut?  

 

  

 

Organisation anser det företag där HR- chefen arbetar 

 

 


