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Sammanfattning 
 
Sedan 1960-talet har HR genomgått stora förändringar vilka inneburit en övergång från den 

traditionella rollen med administrativt ansvar och lönehantering till ett större ansvarsområde med 

helhetssyn över organisationen samtidigt som ett mer operativt och strategiskt arbete antagits. 

Idag ser många inom HR att de har en självklar plats i organisationens översta skikt medan 

realiteten inte speglar samma bild. Då det bland medarbetarna råder oklarheter kring HR och dess 

bidragande resurser för hur deras arbete genererar ekonomiskt till organisationen, har HR och 

dess legitimitet ifrågasatts. I denna studie kommer den upplevda statusen inom HR-yrket att 

undersökas utifrån tre perspektiv. Frågeställningarna är följande: Hur upplever intervjupersonerna 

med roller inom HR sin status i sitt arbete ur ett påverkansmöjlighetsperspektiv? Hur upplever 

intervjupersonerna med roller inom HR sin status i sitt arbete ur ett könsperspektiv? Hur upplever 

intervjupersonerna med roller inom HR sin status i sitt arbete ur ett organisationsteoretiskt 

perspektiv? Denna studie syftar till att öka förståelsen för den status som HR upplever sig ha 

utifrån ovan nämnda teman då statusfältet av oss setts som ett relativt outforskat område. Studien 

har en kvalitativ ansats som utgår från ett fenomenologiskt synsätt med hermeneutiska inslag. 

Intervjuerna som varit semi-strukturerade har genomförts på fem olika företag inom olika 

branscher. Resultaten visade att påverkansmöjligheterna inte direkt anses vara kopplat till 

statusen inom HR då utövarna upplever sig delaktiga och mer eller mindre beslutsfattande i olika 

situationer. HR består till stor majoritet av kvinnor vilka utifrån vårt resultat inte upplever några 

direkta konsekvenser av den ojämna könsbalansen. Resultaten och diskussionen pekar på att 

organisationens tendenser till tröghet kan försvåra förmedlingen av HRs nya roller. Studien har 

visat att HR har en bit att gå för att synliggöra sig fullt och visa sina bidragande kvalitéer och 

därmed öka sin status. Under arbetets gång har det även visat sig vara betydelsefullt för HRs 

framtida överlevnad att ha kunskaper inom ekonomi för att kunna motivera och visa på sin 

strategiska nytta för organisationen. 
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Inledning 

I januari 2012 lanserades topplistan med svenskarnas nya drömjobb på DN. På första plats 

hamnar personalchef, en bubblare som tidigare inte funnits med på listan
1
. I artikeln får vi veta att 

personalchefen tidigare ansetts lite ”dammig” men i samband med att alltfler personalchefer tar 

plats i ledningsgruppen så har yrkets status ökat. Inom sociologin har yrkesstatus en lång tradition 

som inte minst härstammar ur det Émile Durkheim kallade samhällets kollektiva medvetande; 

existensen av en allomfattande värdegemenskap som starkt påverkar människans normer och 

uppfattningar kring moral. Status definieras av de kollektiva och kulturella uppfattningarna som 

råder i samhället (Ulfsdotter Eriksson och Flisbäck, 2011). När sociologer studerar status brukar 

man använda indikatorer som grad av makt, inflytande, yrkets lönenivå och utbildningsår. I detta 

arbete har vi valt att fokusera på bland annat de påverkansmöjligheter som upplevs för 

yrkesverksamma inom HR. Utifrån indikatorer kan därefter yrken rangordnas baserat på sin 

status. På så vis är statusskillnader ett sätt att skildra klassamhället och den rådande sociala 

skiktningen i omgivningen (Ulfsdotter Eriksson och Flisbäck, 2011). Men yrkesstatusstudier 

används också för att mäta den position och prestige som ett yrke har i det samtida samhället 

(a.a.). Intressant nog hamnar yrket personalchef enligt en annan svensk studie först på plats 

nummer 26 bland 100 yrken inom högre tjänstemannayrken, lägre tjänstemannayrken samt 

arbetare. När det gäller prestige eller status hamnar personalchefen på en lägre rang än VD, 

civilekonom och datakonsult, men högre än dataoperatör, banktjänsteman och sociolog 

(Ulfsdotter Eriksson, 2006). 

 

Syfte och forskningsfråga 

Trots sin första plats på Manpowers topplista har alltså inte HR-chefen någon vidare status. Är 

den relativa statusen något som verksamma inom HR-fältet känner av? Syftet med detta 

examensarbete är att studera den upplevda statusen som individer med roller inom Human 

Resource-relaterade arbeten (HR) upplever att de har i sitt yrke. Detta för att få en djupare 

                                                        
1 http://www.dn.se/ekonomi/jobb/har-ar-nya-dromjobbet  
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förståelse för HR-yrkets legitimitet i dagens samhälle. 

Forskningsfråga:  

Hur upplever intervjupersonerna med roller inom HR sin status i sitt arbete? 

Den generella frågeställningen kan delas in i tre teman: påverkansmöjligheter, kön och 

organisationsstruktur vilka genererar tre mer specifika frågeställningar: 

  

1.     Hur upplever intervjupersonerna med roller inom HR sin status i sitt arbete ur ett           

        påverkansmöjlighetsperspektiv? 

2.     Hur upplever intervjupersonerna med roller inom HR sin status i sitt arbete ur ett      

        könsperspektiv? 

3.     Hur upplever intervjupersonerna med roller inom HR sin status i sitt arbete ur ett    

        organisationsteoretiskt perspektiv?  

Definitioner 

Som nämnts ovan innefattar begreppet status de skillnader mellan olika sociala grupper vad gäller 

det anseende och prestige de erkänns av andra. Statusbegreppet beror på hur människor på ett 

subjektivt plan uppfattar och värderar sociala skillnader (Giddens, 1993). Vi har valt att likställa 

begreppen Human Resource och Human Resource Management med varandra och kommer 

hädanefter att benämna dessa som HR då vi inte finner att skillnaderna är relevanta för vår studie. 

I detta arbete har vi valt att välja begreppet kön utan att ta någon viss ställning i frågan, vi 

definierar därmed kön och genus som två begrepp med likvärdiga innebörder. 

 

Teori och tidigare forskning 

 

Personalarbetets historia och framtid – från 

administration till management 

Personalhantering och frågor kring anställda har funnits så länge man jobbat med att strukturera 

och organisera olika typer och former av arbete. Efter andra världskriget växte intresset för 
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personalfrågor och under tidigt 80-tal skedde en stor förändring i arbetsvärlden (Granberg, 2011). 

”Man gick från att enbart fokusera på den inre effektiviteten till att även se till omvärlden” 

(Granberg, 2011 s.17). Granberg påstår att det inte längre är medbestämmande som är det 

dominerande utan fokus lades istället på ett ledarperspektiv, och hur man kunde sammanstråla 

medarbetarna och ledning för att gemensamt sikta mot samma mål. Det var i slutet på 1990-talet 

som HR började etablera sig som ett begrepp i Sverige vilket då utvecklade det tidigare begreppet 

Personaladministration. Begreppet HR kommer ursprungligen från Harvard Business School i 

USA och myntades då man ville utforma ett nytt begrepp som skulle kunna hjälpa 

”företagsledningen att hantera relationen till de anställda” (Bergström och Sandoff, 2006 s. 7). 

HR har sedan dess vuxit och är idag ett ganska vitt begrepp som enligt Bergström och Sandoff 

har två olika innebörder. Det första är att begreppet appliceras på all form av hantering såsom till 

exempel metoder, traditioner och modeller av personal inom organisationer och företag. Det 

andra är en mer avgränsad ansats och Bergström och Sandoff (2006) menar att det har skett ”en 

integration av aspekter inom organisation- och ledningsfrågor, vilket tidigare har behandlats av 

olika grupper (aktörer) inom företag och organisationer (personalfrågor, marknadsfrågor, 

produktionsfrågor och ekonomi) ” Bergström och Sandoff (2006 s. 8). 

  

HR har blivit ett kritiserat begrepp i Sverige då det har hävdats att det är ett nytt namn på något 

som redan finns och att HR är svår att tillämpa på verkligheten (Bergström och Sandoff, 2006). 

Svårigheterna är dock inte unika för den svenska arbetsmarknaden. Mohan Thite (2004) skriver i 

sin bok Managing People in the New Economy att HR har haft det tufft med att slå sig fram och 

få den professionella och arbetsmässiga status som den eftersträvat. Trots framsteg menar Thite 

att det fortfarande finns en bra bit att gå då HR än idag får kämpa för att försvara sin nytta på 

arbetsmarknaden och få möjlighet till en plats i ledningsgruppen (Thite, 2004). Enligt Thite har 

företagen och organisationerna inte förtroende för vad HR kan bidra med och framförallt kan det 

bero på att HR brister i genomförande av framgångsfaktorer. ”However, one of the major 

weaknesses of HR professionals is their inability to understand and adapt to the business 

environment they operate in” (Thite, 2004 s. 27). Thite menar således att HR har en svaghet när 

det kommer till att framgångsrikt knyta samman formulering och strategi på ett sätt som går i 

linje med den övriga organisationen. I Sverige tyder 2008 års Cranet studie, där cirka 250 

organisationer svarar på frågor om sin HR-avdelning, på att den affärmässiga förmågan upplevs 
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svag också här. Endast 5 procent var “mycket bra” på att visa sin effekt på organisationen utifrån 

ekonomiska termer (Cranet Survey, 2008). Med utgångspunkt i Thites resonemang kan detta 

tolkas som att HRs upplevda förmåga i att inte tydligt kunna påvisa sin ekonomiska effekt har lett 

till att HR inte har haft, och än idag inte riktigt heller har en självklar plats i ledningsgruppen 

(Thite, 2004). Utan påvisad effekt finns det en risk att HR-rollens uppgifter kommer att ätas upp 

av andra delar av organisationen och att statusen sjunker (Thite, 2004). På längre sikt skulle detta 

kunna innebära en tillbakagång av HR-yrkets framväxt och legitimitet för organisationen vilket 

skulle leda till svårigheter för yrkesverksamma inom HR att försvara sin plats på 

arbetsmarknaden. 

 

Också i Sverige pekar Berglund på att det finns en tendens till att HR-funktionen saknar 

legitimitet. Han menar att HR antyds leva avskilt från verksamheten och hellre ha finklingande 

planer i teorin än konkreta handlingar. Andra har menat att det är oklart huruvida HR bidrar och 

gör nytta i organisationen (Berglund, 2002). Möjligen har avsaknaden av det ekonomiska språket 

en påverkan. Att kunna formulera nyttan i de aktioner som utförs skulle därför kunna gynna HR 

och därmed även dess status (Berglund, 2002). 

  

Av litteraturgenomgången ovan där svenska liksom utländska forskare inom fältet HR diskuterar 

yrkesrollen inom HR är slutsatsen rimlig att statusutvecklingen inom yrket går framåt. Det finns 

potential för HR att transformeras till en nyckelpost inom moderna organisationer men att 

funktionen verkar ha svårt att ta sin plats i ledningsgruppen. Vi tolkar det som att det finns tecken 

på att HR-rollens status i organisationen är under omförhandling men att det fortsatt är svårt att 

förutse statusutfallet.  

 

Svårigheten som HR-funktionen har utifrån ett management-perspektiv handlar i stort om 

bristande affärsmannaskap och ekonomisk inverkan på organisationen. Omvandlingen från 

administratör till strateg kan förstås på många sätt, men ur ett sociologiskt perspektiv är det 

intressant att också närma sig frågan utifrån ett statusperspektiv. Som nämndes i inledningen 

bestäms status bland annat av påverkansmöjligheter men det finns också sociologiska teorier som 

betonar att status har en könsdimension, där kvinnor och yrken som uppfattas som typiskt 

feminina har sämre status än mer ”manliga” yrken (Magnusson, 2008). I uppsatsen fokuseras 
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således betydelsen av makt och påverkansmöjligheter, yrkets könssammansättning och 

organisationens struktur. 

  

Individ, organisation, samhälle - Hur skapas 

yrkesstatus?  

Status och påverkansmöjligheter 

HR har sedan länge strävat efter acceptans och legitimitet i relation till topp- och linjechefer. 

Studier har gjorts som visat på att statusen inom HR är nära knutet till graden av support av och 

medverkande inom ledningsgruppen i kombination av en integrering i det strategiska 

beslutsfattandet (Reichel et al. 2009). Att kunna påverka handlar till viss del om att ha makt. I en 

organisatorisk kontext kan det tänkas att statusen som HR har kan mynnas ut i den roll som de 

har i beslutsfattande inom organisationen. Begreppet makt har enligt Lukes (2008) många 

dimensioner som påverkar oss på olika plan. Dessa kan till viss del påverkas av organisatorisk 

auktoritet, om ”A har makt över B i den utsträckning han kan få B att göra något som denne i 

annat fall inte skulle göra” (Lukes, 2008 s. 25). Baserat på den mängd beslut en person/grupp 

kan få igenom i viktiga frågor menar Lukes kan indikera på dennes/dess makt.  

 

Thompson och McHugh (2009) tar upp olika perspektiv på vad de kallar maktbaser som skapar 

påverkansmöjligheter. Dessa maktbaser är bland andra legitimitet och expertis. Legitimitet 

innebär att makten har accepterats av de som arbetar på arbetsplatsen, de underordnade samtycker 

till att de överordnade har rätt att bestämma över dem (Thompson och McHugh, 2009). 

Expertmakt besitter man när man har stor kunskap som en grupp eller en individ värdesätter i ett 

visst sammanhang. Detta skapar en känsla för individerna med mindre kunskap att se upp till och 

inspireras av expertisens kunskaper. Expertmakt torde då öka expertens påverkansmöjligheter. 

  

Påverkansmöjligheter handlar alltså om makt och inflytande. Om vi kopplar detta till HR-yrkets 

status, kan vi resonera kring att en anledning till den nuvarande relativt låga statusen inom HR 

kan vara att legitimiteten inte har infunnit sig och att medarbetarna inte än har accepterat HRs 

inflytande i organisationen. Vidare kan en applicering av expertmakten på förutsättningarna inom 
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HR kunna vara att medarbetarna anser att HR saknar tillräcklig kompetens för att kunna 

respekteras av dem. Forskning har på senare tid visat att den mest effektiva maktbasen är just 

expertisen (Luthans, 1981). Varför skulle då inte HR-chefer anses vara experter när 

beteendevetenskapliga linjer med inriktning mot personal trots allt funnits på universitet och 

högskolor sedan 1977 enligt Damm (1993)? 

 

En förklaring enligt Berglund (2002) pekar på hur HR-yrket tenderar att likna andra professioner, 

såsom ekonomer och ingenjörer. Då yrkesutövningen går mot ett managementperspektiv där 

ekonomikunskaper får en utökad betydelse, kan den mer beteendevetenskapliga bakgrunden hos 

företrädare inom HR-yrket leda till att de saknar den nödvändiga kunskap och förståelse som 

krävs. Vissa talar till exempel om ekonomi som maktens språk, men även att HR om de intar 

denna roll träder in på andra yrkesgruppers revir (Berglund, 2002). 

  

Samtidigt visar studier på att HR-chefen åtminstone har formella påverkansmöjligheter i sin 

organisation. År 2008 satt 91 procent av alla HR- och personalchefer i Sverige i ledningsgruppen 

(Lindeberg, 2010). HRs medverkan i de högre hierarkierna har sedan 1995 ökat stadigt från 69 

procent till dagens nivåer där det verkar ha stagnerat (a.a.). HR har fått en större möjlighet till att 

få en helhet och vara med vid olika beslut som tas i ledningsgruppen. 

Status och kön 

HR är ett kvinnodominerat yrkesområde där långt över hälften av yrkesutövarna är kvinnor 

(Brandl et al. 2008). Trots vetskapen om att kvinnor representerar majoriteten av HR-

avdelningarna, har det riktats mycket lite uppmärksamhet mot könsfrågan. En tydlig trend visar 

att en ökning av andelen kvinnor inom en profession är associerat med en statussänkning inom 

yrket (Reichel et al. 2009). Sedan början av 1960-talet har samhällsstrukturerna ändrats på olika 

plan vilka har lett till att kvinnor fått större tillgång till olika yrkessegment inklusive 

toppositioner inom tjänstemannasektorn (Reichel et al. 2009). 

 

För att ta reda på mer om ämnet anser Reichel et al. (2009) att det är betydande att identifiera de 

faktorer som påverkar statusen inom HR. Traditionellt har statusforskning varit könsneutral, men 

England (1992) teoretiserar att kön också kan ha betydelse för ett yrkes status. England menar 

vidare att mansdominerade yrken tillskrivs högre status än kvinnodominerade sådana då kvinnor 



 7 

är kulturellt undervärderade i samhället. Eftersom HR-yrket traditionellt är kvinnodominerat, är 

en av de potentiella faktorerna för statusen inom HR just kön. 

 

Genom att se på en organisation ur ett könsperspektiv kan innebörden av kön uppmärksammas i 

beskrivningen av organisationer och vid förklaringar av vad som sker i organisationer och varför 

(Reichel et al. 2009). Ett exempel kan vara att se på hur könsfördelningen ser ut på olika 

positioner och plan i en organisation. Enligt Wahl et al. (2001) är åskådliggörandet av huruvida 

en organisation består av kvinnor, män eller både kvinnor och män en grundförutsättning för att 

kunna analysera betydelser av olika könsfördelningar.  

  

Att kvinnor dominerar inom HR visar sig väl redan under utbildningen till yrket. Enligt data från 

Statistiska Centralbyrån är 80 procent av de som studerar till personalvetare eller beteendevetare 

kvinnor (Berglund, 2002). Idag har kvinnor fortfarande missgynnade karriärer vilket tydligt 

skildras i både inkomst och klättring i karriärstegen (Berglund, 2002). Män är däremot 

överrepresenterade när det gäller de högre chefsnivåerna inom HR (Berglund, 2002). 

  

Enligt Reichel et al. (2009) har olika synsätt utvecklats kring kön. Den ena har sin bas inom 

feminismen och betonar att det är ofrånkomligt att ”göra kön” och menar på att yrken har sin 

stereotypi i form av att vara typiskt ”manliga” eller typiskt ”kvinnliga” beroende på den aktuella 

könsdominansen inom yrket. Detta synsätt argumenterar för att en förändring i könsdominansen 

inom ett yrke oftast gör en avspegling i statusen inom yrket i sig. Det andra synsättet ser sig 

skeptiskt till kön som en analytisk kategori. Anhängare till detta synsätt, enligt Reichel et al. 

(2009), anser att kategorin kön är föråldrat och att det endast syns en avtagande effekt av kön i 

dagens samhälle. Vissa förutspådde att kategorisering baserat på kön skulle blekna bort i det 

moderna samhället. De två ovan presenterade synsätten kan ses som paradoxala då de talar för 

ståndpunkter vilka går i olika riktning. Å ena sidan anser vissa att könsojämlikheter skapas på 

alltfler differentierade sätt, men å andra sidan hävdar andra att denna differentiering mellan 

kvinnor och män kan ifrågasättas mer och mer. 

  

En studie utförd år 2004 innehållandes data från 22 länder inom främst EU, visade att 60-80 

procent av arbetsstyrkan inom HR-yrken består av kvinnor. Däremot var andelen kvinnliga HR-
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chefer jämfört med andelen kvinnliga anställda mycket lägre vilket tyder på ett mönster av 

vertikal yrkessegregation (Reichel et al. 2009). Den vertikala yrkessegregationen befäster 

ytterligare statusskillnaderna mellan könen då denna trend innebär att männen är de som tar de 

högre posterna inom HR. Potentiellt skulle detta på ett konkret plan innebära att organisationer 

som har en man som HR-chef också tilldelar denne högre legitimitet och därmed högre status 

jämfört med en kvinna. Studier har visat på att män i de flesta fall blir tilldelade högre status än 

kvinnor. Detta är inte bara giltigt när yrket är kvinnodominerat, s.k. horisontal segregering, utan 

även när kvinnor uteslutande utför uppgifter inom samma yrke som för övrigt är mansdominerat.  

 

Även Berglund (2002) poängterar att det i arbetsmarknaden i Sverige råder stark segregation 

både vertikalt och horisontellt. Han menar att män jämfört med kvinnor har fler yrken att välja 

mellan och att kvinnor har markant sämre möjligheter att nå chefspositioner. Om detta stämmer 

skulle det kunna förklara varför kvinnor inom HR inte har högre status. När de inte ens har 

möjlighet att nå toppen i sitt yrkesval kan då en lägre status bli en naturlig följd. Berglund (2002) 

använder begreppet dead end jobs som innebär jobb med småskaliga utvecklingsmöjligheter. Han 

menar att kvinnor oftare än män innehar dessa arbeten och beskriver att HR-rollen just är ett dead 

end job och fungerar som en återvändsgränd för individen. HR-yrket skulle kunna ses som ett 

dead end job i högre grad än andra yrkeskategorier inom tjänstemannasektorn då mer avancerade 

HR-roller generellt sett finns i en relativt begränsad volym jämfört med andra kvalificerade roller 

inom en organisation.  

  

Wahl et al. (2001) skriver att maktobalansen mellan män och kvinnor delvis har en biologisk 

förklaring som ser underordningen som ett resultat av kvinnors beroende av män varpå den 

manliga dominansen är ofrånkomlig. Även Boschini (2004) beskriver utifrån ett ledarperspektiv 

förhållandet mellan män och kvinnor på ett liknande sätt. Hon belyser att studier visar på att män 

och kvinnor är lika bra chefer men att de har olika ledarstilar: ”kvinnor är mer 

resultatorienterade och duktigare på att hantera personalfrågor, och män ses som mer 

strategiska och visionära” (Boschini, 2004 s. 65). Detta kan vara ett resultat av att det ser ut som 

det gör idag – nämligen att män och kvinnor ute i organisationer och företag har olika 

befattningar. 
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Status och organisation 

Framgångsrika chefer är de som lär sig att använda makt. Makten används inte bara för att få sin 

egen vilja igenom utan för att få saker och ting gjorda. Med plattare organisationer menar man att 

den hierarkiska kontrollen är mindre närvarande för värderingar och organiseringar. För HRs del 

kan detta ha en negativ påverkan på statusen då en plattare organisation många gånger strävar 

efter att komma närmare medarbetarna och vid ett sådant tillfälle skulle HR få svårigheter att 

uppnå en högre status då de hierarkiska stegen blir färre (Thompson och McHugh, 2009). De 

senaste åren har även en decentralisering av HRs personalansvar skett, men Lindeberg (2010) 

beskriver nu en stagnering då man återigen börjar gå tillbaka till det huvudsakliga ansvaret för 

personalen och därmed hamnar närmare det gamla och mer traditionella sättet att jobba. Det här 

får till följd att arbetsuppgifter som tillhört mellanchefer nu läggs tillbaka på HR vilket kan 

hämma möjligheterna för HR att utveckla sin roll och arbeta mer operativt och strategiskt. 

Berglund (2002) anser att beskrivningar av HR och dess nya strategiska roll samt innebörd många 

gånger snarare skildrar det som skulle vara önskvärt att HR utför i framtiden än vad de i själva 

verket gör idag. 

 

Teorin om resursberoende fokuserar precis som namnet antyder på utbytet av resurser. Detta 

perspektiv menar på att grupper och organisationer vinner makt över andra genom att kontrollera 

värdefulla resurser (Jackson och Schuler, 1995). I ett läge där HR ser sin roll som en viktig resurs 

medan resterande medarbetare inte säkert delar samma bild, kan statusen som HR eftersträvar, 

bromsas upp. Därav kan vikten för HR att verka inom ledningsgruppen ses som viktig för att visa 

på sin status och på så sätt utveckla utbytet av resurser. Arbetet inom HR kan ses som en 

reflektion av maktdistributionen inom ett system. Personalavdelningen kan exempelvis erhålla 

makt över resterande avdelningar om den behåller beroendeställningen genom att styra flödet av 

de mänskliga resurserna in och ut ur organisationen (Jackson och Schuler, 1995). 

  

Organisationer måste hela tiden förändras och utvecklas för att överleva och klara omgivningens 

krav (Ahrne och Papakostas, 2002), men förändring kan inte ske med omedelbar verkan, till stor 

del på grund av organisationens tröghet. ”Nu är det så att tröghet inte är detsamma som 

oföränderlig. Tröghet betyder snarast att förändringar sker långsamt och att det finns ett inbyggt 

motstånd mot förändringar” (Ahrne och Papakostas, 2002 s. 75). Organisationers tröghet innebär 
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därmed inte att de är stillastående men inte heller är de föränderliga. Således kan det uppstå 

konflikter då varken konservativa eller radikala åsikter i organisationer finner trögheten bekväm. 

Antingen trivs man med en bestående och inarbetad miljö, eller så eftersträvar man ständigt nya 

miljöer. Ytterligare förklaringar till organisationers trögflytande kan vara ”hierarchy of intertial 

forces”. Här menar Ahrne och Papakostas (2002) att en större förändring kan innebära att de 

kunskaper och effektivitet som redan finns i organisationen går förlorade. Därför är det viktigt att 

redan ackumulerad kunskap tas tillvara på och att organisationen sakta övergår till att göra 

förändringar för att bibehålla sin effektivitet. Trögheten kan även bero på att man blir blind för 

sin egen organisation och därför inte ser vad som behöver förändras. Av denna anledning sker en 

förändring bara långsamt. ”Vi tror att all organisering är fångad i det samtidiga sökandet efter 

stabilitet och förändring, det vill säga en längtan till efter att saker och ting ska vara som de 

alltid har varit samtidigt som man vill följa sin tid” (Ahrne och Papakostas, 2002 s. 77). HR har 

tidigare arbetat främst administrativt, och enligt ovan resonemang kan man tänka sig att trögheten 

även orsakas internt då HR inte lyckas se på vilka sätt de kan förändra och förbättra sin egen roll. 

Inom HR finns alltså antingen en ovilja och/eller en oförmåga att förändra och påverka sina 

förutsättningar och därmed även sin status. Ahrne och Papakostas resonemang kan tänkas 

innebära att en anledning till att HR än idag inte har nått en högre status är att deras nya innebörd 

och vikt för organisationen tar längre tid att acceptera och erkänna hos organisationen i övrigt. En 

ovilja till förändring menar man främst uppstår på grund av att förändringen innebär ett brott mot 

organisationens ideologi (Ahrne och Papakostas, 2002). Oförmågan orsakar att redan etablerade 

arbetssätt riskerar att försvagas i och med att den nya förändringen implementeras, en eventuell 

orsak till varför HR och dess utveckling går långsamt. Lindeberg (2010) visar att HR upplevs 

som en starkt stöttande funktion samtidigt som de med åren växt och fått en större strategisk roll. 

De organisatoriska förhållandena som beskrivits kan tänkas påverka förändringen av status inom 

HR-yrket samt försvåra möjligheten att förändra sin roll i organisationen.    

Metod 

Metodologiska ställningstaganden 

Denna studie syftar på att undersöka intervjupersonernas upplevelser av den status som de i sina 
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roller anser sig ha. Vi kommer att utgå från erkända existerande teorier och vill veta mer om hur 

individerna i fråga upplever sin arbetssituation när det kommer till frågor som har med status att 

göra. Vi har valt en kvalitativ ansats vilken definieras som en analysmetod som är språklig och 

resulterar i ett textligt utfall. Kvalitativ metod har som syfte att uppnå förståelse, att uppfatta 

innebörden och meningen i företeelser och dess betydelse för olika individer (Langemar, 2008). 

Av denna anledning är det en fenomenologisk ansats som bör tillämpas och stämmer bäst överens 

med syftet (Creswell, 2007). Vi ämnar nå själva essensen i fenomenet kring det inflytande och 

anseende som intervjupersonerna upplever sig inneha. Då fenomenologin har för avsikt att nå en 

insikt om kärnan i ett specifikt fenomen, riktas således fokus mot intervjupersonernas 

uppfattning, upplevelser och erfarenheter gällande fenomenet (a.a.). Enligt Kvale och Brinkmann 

(2009) innebär fenomenologi en koncentrering på medvetandet och livsvärlden, en mottaglighet 

för intervjupersonens berättelse och prioritering, strävan efter att sätta förförståelsen åt sidan samt 

sökandet efter fullständiga centrala meningar i det som intervjupersonerna beskriver. Trots att 

fenomenologi inte syftar till att finna eller skapa en ny teori, betyder inte det att förförståelsen 

inom denna ansats ska vara direkt närvarande. 

  

Den fenomenologiska ansatsen kan delas upp i två olika grenar: Hermeneutisk samt empirisk 

fenomenologi. Den förra är främst riktad mot upplevelser och tolkningar – något som denna 

studie har sin tyngdpunkt i – medan den senare är mer deskriptiv till naturen. ”Bracketing”, 

förmågan att kunna åsidosätta sin förförståelse, är betydande i den empiriska fenomenologin i 

syfte att bemöta fenomenet med så ”öppet sinne” som möjligt. Detta medförde att vi inte läste in 

oss fullständigt i den litteratur med tillhörande teorier som kom att användas förrän intervjuerna 

var genomförda, diskuterade och transkriberade. Att läsa den tidigare forskningen innan man gör 

sin egen studie menar Langemar (2008) kan leda till ”priming” vilket kan försvåra förfarandet att 

låta datan tala inför analysarbetet. Langemar (2008) påpekar dock att förförståelse är en 

förutsättning för att kunna förstå och att det är en växelverkan mellan dessa två fenomen som 

krävs för att nå ny kunskap om olika fenomen. 

  

När vi satte igång med examensarbetet kom vi i kontakt med våra studiesubjekt i ett relativt tidigt 

skede i forskningsprocessen. För att vara säkra på att frågeställningen och syftet för vårt arbete 

skulle vara gångbart med stöd av litteratur och tidigare forskning, försäkrade vi oss dock om att 
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det fanns tillräckligt med material inom området för att kunna genomföra vår studie utan att 

validiteten skulle få ge vika. Langemar (2008) bekräftar att just en öppenhet i exempelvis 

frågeställningarna men även i hela arbetet hjälper till att skapa större validitet i kvalitativ metod. 

När det gällde tillträdet till fältet och intervjupersonerna är det vanligt förekommande att vara i 

kontakt med en ”grindvakt”, en person som vill veta mer om syften samt motiv till studien 

(Bryman, 2008). I vårt fall möttes vi aldrig av någon grindvakt då vi lyckades komma i kontakt 

med våra intervjupersoner vid första interaktionen med organisationen i fråga. På detta sätt 

undkom vi mellanhänder som kunde ha styrt valet av studiesubjekt. 

  

Studien har främst kännetecknats av en empiristyrd metod där vår analys varit relativt öppen, 

dock med stöd av teorier som vi funnit lämpliga baserat på det datamaterial som kommit fram 

(Langemar, 2008). Enligt Langemar (2008) kan inga kvalitativa studier vara enbart empiristyrda 

då även testande av teorier är en oundviklig del under arbetets gång. 

                           

Kodning och analys 

Det hermeneutiska perspektivet ämnar tolka texters mening. Tyngdpunkten ligger på begreppen 

samtal och text där tolkarens förförståelse får en central betydelse för textens innehåll. Precis som 

hermeutiken förespråkar, har vi eftersträvat att få en så giltig och gemensam uppfattning av 

meningen i våra transkriberingar som möjligt. Det faktum att vi varit två genom studiens 

genomförande har hjälpt oss att hålla förförståelsen och den egna tolkningen på en så objektiv 

nivå som möjligt. Vi har kontinuerligt diskuterat hur respektive person uppfattat och tolkat den 

erhållna informationen för att se till att vi inte påverkats i någon särskild riktning. 

  

Under författandets gång har vårt arbete präglats av den hermeneutiska cirkeln som beskriver den 

tolkningsprocess, både framåt och bakåt, mellan helhet och dess delar som texten består av 

(Kvale och Brinkmann, 2009). Från vår initierade uppfattning om den helheten har vi fördjupat 

oss i de enskilda delarna varpå en ny helhet har skapats när ny förståelse infunnit sig. Langemar 

(2008) menar på att denna tradition kan liknas vid en positiv spiral som bidrar till djupare 

kunskap så länge den äntras på ett bra sätt.     
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Kvalitetsaspekter 

Validiteten och reliabiliteten är viktiga delar som bör diskuteras och redogöras för. Den externa 

validiteten kan vara svår att uppfylla då kvalitativ forskning inte kan bidra med en statisk miljö 

(Bryman, 2008). I vårt fall kan vi därmed inte påstå att en replikering skulle ge samma resultat 

som det vi erhållit. Våra resultat har baserats på de svar som de deltagande intervjupersonerna har 

bidragit med. Ett potentiellt byte till andra intervjupersoner skulle sannolikt innebära helt nya 

förutsättningar och andra subjektiva uppfattningar än dem som vi i vår studie har beskrivit (a.a.). 

Den interna reliabiliteten har varit av central vikt då vi har varit två som genomfört studien. Vi 

har sett till att diskutera kring de uppfattningar som vi har fått för att ta ställning i de frågor där 

våra tolkningar har skilts åt. Enligt vår mening har den interna validiteten varit relativt hög då vi i 

dialog med varandra har försökt att tänka kritiskt och se till att de observationer som vi har gjort 

speglats i våra val av teorier. Vi tror att det kan ha varit till fördel för den interna validiteten att 

välja ut teorier efter intervjuandet av studiesubjekten. På detta sätt blev inga teorier påtvingade på 

det intervjumaterial som vi hade att utgå ifrån. Den externa validiteten kan och bör ifrågasättas 

eftersom en kvalitativ studie som baseras på enbart fem studiesubjekt inte är generaliserbar i ett 

vidare perspektiv. Trots att vi uppnådde en mättnad i informationsflödet och att 

intervjupersonerna förhållandevis uppvisade enighet i sina svar, betyder det inte att våra 

studiesubjekt uttryckt svar som är representativa för hela populationen. Enligt Bryman (2008) är 

det de teoretiska slutsatsernas kvalitet som spelar in vid värderingen av generaliserbarheten i ett 

fall som detta. I denna studie har vi valt att framförallt generalisera för enbart de fem 

studiesubjekt som vi baserat vårt arbete på. 

  

Forskningsetik 

Vid planeringen av intervjuerna diskuterade vi en del kring de olika etiska principer som svensk 

forskning har som grundpelare. Då det är av stor vikt att de etiska frågorna tas på allvar läste vi in 

oss på och försökte på bästa sätt applicera Brymans (2008) etiska principer för 

samhällsforskning: Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 

nytttjandekravet. Eftersom vår frågeställning i grund och botten inte härrörde alltför privata eller 

intima frågor, stötte vi inte på något hinder från studiesubjektens sida att delge oss information. 

Detta utgjorde dock inga undantag för att de olika etiska principerna skulle följas, tvärtom tyckte 
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vi att det krävdes ett ännu större ansvar att värna om deltagarnas personer då vi hade erhållit ett 

förtroende som vi ville förvalta väl. 

  

I enighet med det informerade samtycket introducerades vid intervjuernas början studiens syfte, 

uppbyggnad samt att intervjun var frivillig och gick att avbrytas närhelst intervjupersonen 

önskade. För att undvika oklarheter och eventuella missförstånd använde vi dels en skriftlig 

version samt en muntlig redogörelse för det ovan nämnda vid intervjuns början (Kvale och 

Brinkmann, 2009). Vi underströk även vikten av konfidentialitet i vårt arbete och försäkrade våra 

intervjupersoner om att inga uppgifter som kom fram i intervjun skulle kunna spåras tillbaka till 

varken dem eller deras organisationer (a.a.). Under arbetets gång har vi försökt eftersträva 

objektiv reflexivitet som enligt Kvale och Brinkmann (2009) innebär en reflektion över de egna 

bidragen till skapandet av kunskap. Vi har således haft som riktlinje att vara så objektiva som 

möjligt gentemot subjektiviteten som alltid finns närvarande. 

 

Presentation av företag och intervjupersoner 

Enligt Creswell (2007), är det lämpligt att göra mellan fem och femton intervjuer beroende på när 

mättnad nås i informationsflödet. På samma sätt uttrycker sig Kvale och Brinkmann (2009) när 

de menar att man ska intervjua så många personer som behövs för att kunna ta reda på det som 

man vill veta, det vill säga lagen om avtagande avkastning. Då både resurser och tid var 

begränsande valde vi att intervjua de fem personer som vi hade tillgång till. Intervjuerna har 

genomförts på fem olika företag och med fem olika intervjupersoner.  

 

De verksamheter som vi har valt är stora företag som finns både nationellt och internationellt. 

Samtliga företag finns representerade i stor-Stockholm och verkar inom områdena sälj, service 

och finans. Vi har valt dessa företag dels för att vi fann att de hade en HR-representant med den 

position som vi var ute efter, nämligen HR-chef, alternativt någon inom HR som har ett tätt 

samarbete med HR-chef, och dels för att de kunde ställa upp inom de tidsramar vi hade att följa. 

De fem företagen är verksamma inom branscherna: skönhet, finans (två stycken företag som 

kommer att benämnas med nr 1 och 2), optiker samt resor. På skönhetsföretaget intervjuades en 

kvinnlig HR Business Partner som är i 30-årsåldern. Hon har examen från PAO-programmet och 
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har jobbat på företaget i 1,5 år. Business Partnern sitter inte i ledningsgruppen men företagets 

HR-chef är med där. Finansföretag 1 har en kvinnlig nytillträdd ställföreträdande HR-chef i 50-

årsåldern som har en PAO-examen i grunden samt flera olika ledarskapsutbildningar. 

Finansföretag 2 har en kvinnlig HR-chef i 40-årsåldern som arbetat inom koncernen i närmare tio 

år. Hon har en jur. kand. som högsta utbildning och har haft tidigare chefspositioner inom 

företaget. Optikerföretaget har en kvinnlig HR-chef i 50-årsåldern, en post som tillkommit i och 

med hennes tillträdande. Hon har arbetat som HR-konsult för optikerföretaget innan hon blev 

tillsatt HR-chefsposten. Hon har gått en apoteksteknikerutbildning samt en 

löneadministratörsutbildning, båda på två år vardera. Reseföretaget har en manlig HR-direktör i 

60-årsåldern, en roll han har haft sedan många år. Han är i botten en utbildad socionom med 

inriktning ekonomi. Han har även arbetat som HR-chef på ett antal företag innan han tillträdde 

som HR-direktör på reseföretaget. I dagsläget sitter han i ledningsgruppen. 

Resultat och analys 

I det här kapitlet kommer vi ta upp det resultat som vårt empiriska material har visat. Utifrån vår 

intervjuguide kommer resultatet att presenteras temavis och sedan efterföljas av en analys av 

temat i fråga. Vi kommer här beskriva studiesubjektens upplevelser med hjälp av citat vilka 

därefter knyts an till den tidigare forskning och teori som vi har presenterat i avsnitten ovan. 

   

Hur upplever HR sina påverkansmöjligheter i den 

dagliga verksamheten och hur ser det ut för 

organisationen i stort? 

Syftet med denna frågeställning är att få en större förståelse kring hur intervjupersonerna ser sina 

möjligheter till att påverka i organisationen och hur man i relation till det baserar sin status. 

 

“Jag jobbar egentligen med chefsstöd mot hela den här organisationen” 

Skönhetsföretaget 
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“Jag jobbar mest mot avdelningschefer, driftledning, teamledare och högre chefer, min uppgift 

är mer inriktad på coaching mot dem” 

Finansföretaget 1 

  

Studiesubjekten utvecklar sedan det här och menar att det finns en mängd saker de hjälper till 

med inom organisationen. Det kan vara alltifrån att sitta i förhandlingar och hjälpa till med 

rekryteringar till att svara på arbetsrättsliga frågor och arbeta med kompetensutveckling. Detta 

efterfrågas inte alltid av den övriga organisationen utan HR tar snarare steget att själv gå in och 

erbjuda sin expertis. Studiesubjekten menar att detta krävs för att visa framfötterna och 

upprätthålla kontakten med organisationens huvudaktörer inom beslutsfattande och behålla och 

skapa ytterligare legitimitet, vilket i sin tur ämnar utveckla och förhöja yrkets status. Ju större 

talan de får, desto högre acceptans vilket kan bidra positivt till deras status på arbetsplatsen.  

  

“Det är så vi jobbar. Vi kan vara lite jobbiga ibland, som att bjuda in oss själva till möten där de 

inte har tänkt att vi ska vara med, det är enda sättet att visa sig och komma in” 

Skönhetsföretaget 

 

Några studiesubjekt uttrycker att HR behöver ha modet att uttrycka sin okunnighet inom de 

områden som ligger utanför deras kompetensområden. Om de gör det är chansen större för HR att 

kunna etablera sig starkare högre upp i organisationen. Två av fem studiesubjekt berättar att deras 

organisationer saknar någon HR-representant i ledningsgruppen. De menar på att målet är att 

lyckas få tyngd och legitimitet i organisationen och att arbetet för att våga ta för sig mer kan vara 

ett steg i rätt riktning. Därför ser de till att involvera sig och visa på sin nytta för verksamheten i 

stort och på så sätt stärka sin status. 

  

Samtliga organisationer har regelbundna interaktioner med övriga avdelningar där olika 

diskussioner förs. Den generella uppfattningen hos studiesubjekten är att alla deltagare har lika 

stor tillhörighet och att deras åsikter respekteras bland de övriga medverkande. Man menar 

exempelvis att det finns en öppenhet och prestigelöshet som främjar att allas röster blir hörda. 

  

“Ja, alltså det finns väldigt mycket respekt inom det här företaget, man lyssnar på varandra och 
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man tror inte att någon har mer senioritet för den skull är bättre än någon annan. Så ja absolut, 

jag känner mig hörd!” 

Optikerföretaget 

                                                          

Finansföretaget 2 antyder dock i motsats till de övriga studiesubjekten att det råder en naturlig 

skillnad mellan de olika avdelningscheferna. En chef som ansvarar över en mindre avdelning har 

således ett mindre ansvar vilket resulterar i en mindre grad av inflytande i interaktionen mellan de 

olika avdelningarna såväl som i organisationen som helhet. I detta fall skulle man kunna tänka sig 

att HR borde ha en högre status på arbetsplatsen än de i nuläget har då deras arbete oftast sträcker 

sig över hela organisationen och berör samtliga medarbetare. Det beror dock på hur övriga 

medlemmar ur organisationen ser på HR, det vill säga om den är av mer administrativ eller 

strategisk och operativ natur. Det sistnämnda skulle kunna bidra i rätt riktning till statusen för 

HR. 

  

“Ja, alltså skulle väl nog säga att det är Vice VD, VD, min roll – HR-chef, rörelsechef, 

ekonomichef, de har lite tyngre. De andra har inte riktigt samma för de har en sån liten bit av 

verksamheten. Ekonomi har ju också ett övergripande ansvar över hela verksamheten precis som 

rörelsechefen precis som HR, medan kreditchef, giroservicechef har ju egentligen bara sin 

avdelning, de blir mindre övergripande… Om ekonomi säger nånting eller om jag säger nånting 

så kanske det är… anses väga lite mer för att vi har fler ”under” mig, det påverkar… mina beslut 

påverkar ju fler än deras beslut…” 

Finansföretaget 2 

 

Reseföretaget upplever att HR-avdelningen redan har en hög status vilket kan bero på att de har 

en stor påverkan på organisationen genom budgetar som både sträcker sig nationellt och 

internationellt. Självklart finns även rapporteringsskyldigheter, men genom att vara kulturskapare 

samt bistå organisationen varvat med personalfrågor och försäljning upplever han i dagsläget att 

de har ett stort inflytande. På så sätt påverkar HR företagets framväxt och status på marknaden 

genom sin befintliga expertis. 

 

“Har alltid varvat PA frågor med försäljning och hur alla kan utvecklas genom det, vi har en hög 
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status här på XX”    

        Reseföretaget 

 

“Rapporteringsskyldigheter, ja direkt till VD, de andra rapporterar till mig, men jag har hand om 

fyra budgetar både i Sverige och i XX”  

Reseföretaget 

 

Av resultatet att döma kan man uttyda att de intervjuade HR-personerna har många och (ibland 

sinsemellan) olika arbetsuppgifter. Det kan tyda på att HR saknar en definierad och tydlig roll 

vilket öppnar upp för en bred kunskap och generella arbetsuppgifter. HR ska veta lite om allt och 

stötta där det behövs. På grund av detta drabbas påverkansmöjligheterna negativt då besluten 

inom HR inte får lika stor tyngd när HR förväntas vara delaktiga inom samtliga delar i 

organisationens processer. HR förväntas alltså ha stora kunskaper inom ett brett fält, vilket kan 

resultatera i att de inte lyckas bli experter i alla de områden som organisationen kräver. 

Thompson och McHugh (2009) belyser expertis som en essentiell källa för att vinna förtroende 

från andra. Från HR-perspektivet anser studiesubjekten sig själva som experter som besitter stora 

kunskaper, men när HR måste bjuda in sig själva till olika aktiviteter bevisar det att övriga 

avdelningar inte riktigt kommit till samma förståelse. Expertisen måste erkännas för att en 

legitimitet ska kunna utökas vilket blir en utmaning för HR när dess expertis inte är självklar. 

Lukes (2008) beskriver den faktiska makten som något som är synligt för omvärlden. Men sett 

till de förutsättningar som våra studiesubjekt har i beslutsfattande, kan man konstatera att HR 

fungerar som en stöttande funktion och därför inte synliggörs i sitt bidragande till de beslut som 

fattas. Den potentiella makten som HR kan sägas ha resulterar i att HR alltför sällan får den 

uppmärksamhet de förtjänar för sitt medverkande i olika frågor. 

 

På vilket sätt påverkas statusen inom HR utifrån ett 

könsperspektiv? 

I detta avsnitt belyser vi kön i relation till yrkesstatusen för att ta reda på hur dessa kan tänkas 

korrelera med varandra. 
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“Det är väldigt ojämn könsfördelning, för vi är 100 % kvinnor. Det är ju ganska vanligt inom 

HR-området, det är ju generellt mycket kvinnor, det är det. [...] Ja, jag tror det har med rollen att 

göra, faktiskt, att man har en lite mer omhändertagande roll och den tillfaller oftast kvinnor” 

Finansföretaget 2 

  

“Ja där är det mest kvinnor [studiesubjektet relaterar till HR-avdelningen, red. anm.], nästan 

bara kvinnor tror jag. Det är nog ett kvinnodominerat yrke skulle jag säga” 

Finansföretaget 1 

  

“Har alltid varit kvinnor runt omkring mig, har varit i branschen länge. Jag har anställt en man 

en gång, superduktig! Har verkligen gått långt, ni har kanske hört talas om honom XX?” 

Reseföretaget 

 

Alla studiesubjekt var eniga om att det råder en kvinnodominans inom HR. Studiesubjekten 

uttrycker att det råder brist på män inom HR-fältet men anser inte att varken beslut, klimat eller 

status påverkas i någon riktning på grund av kvinnodominansen. Dock understryker 

Reseföretaget som själv är en man att hans manliga rekrytering visade sig bli mycket 

framgångsrik och lyfter gärna hans kompetens inom HR-yrket. 

 

“...HR-chefen är kille, men hur han har kommit dit? Eftersom han inte varit någon annanstans är 

det väldigt spännande. Personalchefer ja, men i grupperna, nej. Och det är också lite konstigt... 

Och tittar man på HR-nätverken som jag brukar gå på - vad är det som kommer? Det var en 

kille, och han var konsult och hade eget. Resten var kvinnor i olika åldrar” 

Finansföretag 1 

 

Enligt ovan citat uppmärksammas att männen inom HR, om det finns några, ofta har en chefsroll 

tillskriven. Resonemanget som görs är att det är märkligt eftersom männen uppenbart inte kan ha 

jobbat sig upp till rollen som HR-chef då deras frånvaro “på golvet” är så påtaglig. Den vertikala 

yrkessegregationen som Reichel et al. (2009) nämner speglar åsikten hos Finansföretag 1 där 

andelen män med chefsposter inom HR är mycket högre än andelen män som befinner sig på 

lägre poster inom samma profession. Boschinis (2004) teorier om manliga respektive kvinnliga 
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ledarstilar är aktuellt då chefsposter tillfaller män i högre utsträckning än kvinnor tack vare att 

deras chefsstil är mer lämpad för operativa och strategiska uppgifter. 

 

“Om man ser tillbaka på mina 10-11 år som HR-chef så kan jag inte se det [skillnader i 

beslutsfattande beroende på hennes kön, red. anm.], utan jag har en respekt hos både kvinnor 

och män. Det har varit lika i beslut och så. De har verkligen respekterat och så. 

Meningsskiljaktigheter finns alltid men inget som jag kan relatera till könen” 

Optikerföretaget 

  

 

“kommunikationsmässigt är det en skillnad, vi får kämpa med att ge feedback på rätt sätt, vilket 

är viktigt för mina medarbetare, men mer viktigt för kvinnor... Viktigt med tydlig feedback... 

analyserar allt som jag tycker och de funderar mycket på vad jag egentligen säger. Ibland slinker 

det över och jag kan låta lite aggressiv, kan prata annorlunda med en man...” 

                                Reseföretaget 

 

“Kommunikationen är det svåraste för oss här i så fall. Det är inget problem. Men många är lite 

känsliga” 

          Reseföretaget 

HR-direktören på reseföretaget menar att han, som man, känner av en skillnad i sin dialog mellan 

kvinnor och män. Här blir det tydligt att han ser vissa svårigheter i att kommunicera med sin 

personal som endast är kvinnlig. Han måste anpassa sitt sätt att framföra sina åsikter för att 

undvika missförstånd hos kvinnorna i hans arbetsmässiga omgivning. Wahl (2001) har beskrivit 

att kvinnor på grund av sina biologiska förutsättningar agerar mjukare och mer omhändertagande 

i sitt sätt att arbeta. Detta går även att se ur ett vidare perspektiv. Den expertis som HR faktiskt 

innehar kommer eventuellt inte till sin rätta om det är så att övriga delar av organisationen 

behöver anpassa sitt sätt att kommunicera med HR just på grund av avdelningen består av 

kvinnor. Det verkar alltså finnas olika typer av kommunikationsdimensioner, både inom HR 

internt men även mellan HR och organisationen i övrigt. 
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Huruvida bidrar organisationsstrukturen till HR-

rollens status på företaget? 

I det här stycket kommer vi visa på vårt resultat gällande om eller hur organisationsstrukturen 

bidrar till HR- rollens status.  

  

”Om man nu skulle vara strikt och kolla så ligger ledarskapet här och alla andra ett snäpp ner” 

Optikerföretaget 

  

”Egentligen så är det en ganska platt organisation, även om det om man ritar upp det ser ut som 

ett trapp-system” 

Finansföretaget 2 

 

Organisationerna som våra studiesubjekt har representerat har sett lite olika ut när det kommer till 

dess struktur. Vad vi kan tyda av strukturen är att majoriteten av organisationerna har varit 

ganska hoptryckta och platta, det vill säga deras hierarkiska ordning har varit relativt kort. Detta 

har skapat en prestigelös atmosfär som gjort att chefer och VD är tillgängliga samtidigt som de är 

långt borta. Tillgängliga på det sättet att få steg förekommer innan man når cheferna men långt 

borta då vissa av våra studiesubjekt möter svårigheter att få en självklar plats i ledningsgruppen. 

Med andra ord har HR fortfarande en bit att gå för att nå den legitimiteten som krävs för att inte 

behöva motivera sin närvaro i det högsta skiktet. 

 

”Om man tittar på kontoret så är det ganska likt andra företag, det finns en utveckling i stort, 

men om man anställs för en position kanske man tar ett steg uppåt eller åt sidan, men i stort sett 

står det ganska still. Det finns ingen karriärstege utan man får bevisa och se till att bevisa sig, så 

kanske man hamnar under lupp för ledningsgruppen” 

Skönhetsföretaget 

 

Den organisation som riktar sig till skönhet visar att man måste utmärka sig i organisationen dels 

för att behålla sin hierarkiska position och dels för att lyckas få en mer utvecklande position som 

innebär en eventuellt högre status i organisationen.  
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 “Det är ofta så att HR känns som det här... De mjuka värdena och för många är mjuka negativt. 

‘Ja, det är lull-lull, köp en tårta så blir jag nöjd’  

Finansföretag 1 

   

Ahrne och Papakostas (2002) beskriver organisationer som tröga system som förändras i långsam 

takt. Dels på grund av organisationers storlek och dels på grund av individerna som ingår i dem. 

De fem företag som vi har undersökt kan alla klassas som större vilket ger till följd att de 

kategoriseras som tröga. Övergången från HR som personaladministration till HR som operativ 

och strategisk resurs har inte fullt ut implementerats eller accepterats av övriga 

organisationsmedlemmar. Vi kan se hur detta lever kvar i och med den konservativa 

uppfattningen att HR-rollen innebär att bjuda på tårta och betala ut lön. Status inom HR hindras 

från att blomstra på grund av organisationens ovilja eller oförmåga att anamma de nya 

förutsättningarna. Enligt ovan kan förklaringen till statusen inom HR även bottna i individerna 

själva. Inte alla inom HR-yrket känner sig öppna för den nya utformningen av HR som profession 

vilket bidrar till att statusen blir oföränderlig. 

 

Ytterligare bidragande faktorer som påverkar 

statusen inom HR 

Under våra intervjuer har vi sett till att skapa utrymme för åsikter gällande status vilka legat 

utanför våra förvalda teman. Vi insåg vikten av att ge möjlighet till den subjektiva uppfattningen 

kring HR och dess status, även utanför de ramar vi själva utsatt. Det visade sig att alla 

studiesubjekt poängterade starkt att ekonomikunskaper är en framgångsfaktor för att öka HRs 

status och påverkansmöjlighet. Ekonomin kan vara det som i slutändan förenar organisationen 

och alla dess avdelningar. Studiesubjekten menar därför att en motivering i monetära termer är en 

förutsättning för att fortsätta finnas som en given del i organisationen. 

  

[...] För många har ju ingen aning, de tror att det är lön, ‘HR betalar ut våra löner’ och då är 

det ju klart, varför ska en sån sitta i ledningen?’ [...] Kommer du som ekonomichef och har 

bilden av att HR är några som betalar ut din lön, ja men då är det ju självklart att den tänker 
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‘Vad ska du göra här i mitt möte?’” 

Finansföretag 1 

 

 

I intervjuerna påvisar och betonar majoriteten av studiesubjekten hur kunskaper inom ekonomi är 

en grundläggande förutsättning för att erhålla en status och kunna delta i de diskussioner som förs 

mellan de högre beslutsfattarna. Man menar att en motivering i siffror för huruvida en viss 

satsning bör genomföras kan ha en väldig genomslagskraft och visa på en legitimitet hos HR 

vilket stärker deras ställning.  

 

“...Därför är det jätteviktigt att man måste kunna vara med och prata om samma saker. Man kan 

inte säga såhär: ‘Det vore så roligt om vi kunde göra det här’ Roligt? Ja, jättekul, visserligen, 

men det biter inte på så många men att istället kunna säga ‘För att minska kostnaderna för att vi 

ska öka våra intäkter för att våran omsättning ska gå upp för att vi ska spara pengar på 

personalomsättningen och rehabärenden’. Det är där man kan vara med och snacka!” 

Finansföretag 1 

  

“Säger jag såhär att det här är erfarenheten jag har, det här tror jag leder till det här... Att man 

kan visa dels i siffror - det är sjukt viktigt - vilket vi är jättedåliga med på HR. Men att man kan 

visa med siffror vad det man gör kommer mynna ut i” 

Skönhetsföretaget 

 

Det är tydligt att våra intervjupersoner har en klar uppfattning om vilka kvalitéer som kan hjälpa 

till att höja HR och dess status. Affärsmässighet och ekonomi verkar vara ett sådant exempel. 

Genom att öka sin förståelse för det ekonomiska intresset hos organisationen kan HR enligt 

Berglund (2002) bli bättre på att påverka. HR skulle potentiellt med hjälp av ekonomi som ett 

strategiskt verktyg kunna lyfta organisationen samt ge den konkurrenskraftiga fördelar. 

Diskussion 

I denna studie har vi haft som avsikt att belysa samt få en större inblick i hur yrkesverksamma 
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HR-personer upplever den status som HR har, utifrån sociologiska teorier. Studien har visat att 

HR-professionen enligt de intervjuade yrkesverksamma i stort sett menar att HR får gehör och 

har respekt, men än idag möter man hinder i utformandet av sin roll. Internt kan arbetsuppgifterna 

variera stort inom HR-avdelningar och mellan olika organisationer, vilket antyder att HR-rollen 

har många olika utseenden vilket i sig kan tänkas leda till förvirring kring vad HR ”egentligen 

gör”. På samma sätt skulle medarbetarna i den övriga organisationen i ännu lägre grad lyckas få 

en klar uppfattning om HR och dess påverkan och nytta på arbetsplatsen. 

 

De intervjuade ombads reflektera kring teman som påverkansmöjligheter, kön och organisation. 

Nästan alla av våra studiesubjekt menar att de i första hand ser sig som en stödfunktion till chefer 

som finns i organisationen. De finns till som ett organ i företaget som hjälper och stöttar upp 

chefernas dagliga kontakt med de övriga medarbetarna. HR understödjer cheferna i deras 

beslutsfattande gentemot sina medarbetare. Det råder en konsensus hos studiesubjekten om att 

yrket domineras av kvinnor, det är ett kvinnoyrke. Vissa antyder att det är märkligt att så få män 

hittat till området medan andra tycker att det ter sig rätt naturligt på grund av att HR-rollen 

innefattar vissa kvalitéer som är karakteristiska just för kvinnor. England, Magnusson och 

Reichel menar att en dominans av kvinnor inom ett yrke sänker statusen för yrket. HR-

professionen består till stor del av kvinnor men våra studiesubjekt ansåg inte att könsfördelningen 

utgjorde något större problem i statussammanhanget. Detta resultat ligger även i linje med 

Berglunds resultat. Vi fann det till en början överraskande att den tidigare forskningen och våra 

studieresultat inte samspelade med varandra, men har i efterhand insett att ämnet status kan 

upplevas känsligt när det kommer till den personliga yrkesrollen och dess status. Vad gäller temat 

organisationsstruktur kan vi i efterhand konstatera att det inte visade sig vara lika relevant för vår 

studie. Vi tror att kombinationen av ett tunnare intervjumaterial för denna del tillsammans med 

det faktum att våra frågor inte bidrog till relevant information kan ha bidragit till detta utfall. Vi 

har under bearbetningen av vårt material insett att utformningen av temat organisation inte gav 

tillräckligt för att kunna uttala sig kring organisationens eventuella påverkan på statusen. 

 

Inom forskningen menar man att HRs status framförallt kräver affärsmässig relevans och en 

tydlig inverkan på organisationers ekonomiska framgång. Inom sociologin handlar status också 

om makt, kön, och organisation. Det är tydligt att status skapas genom flera olika faktorer som i 
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relation till varandra leder till att den kan förändras. I den här studien valde vi att presentera och 

fokusera på några olika synvinklar vilka adderat kunskap till det vi avsett undersöka. Forskningen 

menar att HR måste kliva upp och på ett tydligt sätt påverka organisationen (Thite 2004). När HR 

är involverade i många olika processer utan att det uppmärksammas eller syns utåt, kan det 

medföra att HR inte lyckas visa sitt bidragande till organisationen och försvåra motiveringen för 

sin existens. Det är uppenbart att de yrkesverksamma som intervjuats i likhet med forskare har en 

nytto-orienterad syn på social status. Om HR behärskar och kan visa sin nytta i ekonomi- och 

finansfältet får HR högre status. Kunskaper inom ekonomi och finans menade studiesubjekten är 

av essentiell vikt för att påvisa sin kunskap och visa sig på kartan. Vid närmare eftertanke ter sig 

detta relativt naturligt då vinstorienterade företag i grund och botten har ett uttalat mål: att 

maximera sin vinst. Givet det målet går det att se att konsten att tala i monetära terminologier är 

viktig för att bli hörd och tagen på allvar. Studiesubjekten menade också i likhet med Thite och 

Berglund att det idag generellt saknas tillräckliga kunskaper för att kunna motivera sina beslut 

med det ekonomiska språkets hjälp. 

 

Status har visat sig vara ett komplext och mångfacetterat fenomen som kan ses ur olika vinklar 

beroende på vilka perspektiv man antar. Därmed finns säkerligen ytterligare och kompletterande 

faktorer som kan inkluderas vid mätning av status. 

Slutsats 

I intervjuerna har det framkommit att HR-fältet bidrar med sin kunskap i olika sammanhang och 

på olika sätt. Det saknas enhetliga beskrivningar gällande vad som ska ingå i en roll som HR ska 

inneha vilket kan spä på den redan diffusa uppfattningen hos medarbetarna om vad HR arbetar 

med. Enligt vår uppfattning behöver HR-fältet skapa en större tillhörighet till professionen i sig. 

Dagens status genomsyras i alla nivåer av ett icke-optimalt förhållningssätt, från 

universitetsutbildningen där det saknas en stark förankring, till yrkeslivets oklara definitioner på 

yrkets innebörd då det har blivit en roll som är oerhört organisationsspecifik. För att uppnå en 

ökad status ser vi med den kunskap som denna studie har gett oss, att fler organisationer som 

jobbar för goda villkor och ökad uppmärksamhet till HR-yrket gärna skapas. I och med detta kan 

den betydelse som HR i praktiken har påvisas för att organisationen ska kunna skapas, växa och 
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etableras i sin omgivning. 

 

Vi anser att vår studie kunnat bidra med en ökad förståelse för vad som kan påverka statusen 

inom HR-yrket. Under vårt sökande efter litteratur har vi inte funnit särskilt mycket som 

inkluderar just HR sammankopplat med dess status. Därför har vi valt att själva ta reda på samt 

mäta statusen utifrån tre teman. Dessa teman kan vi efter studiens avslutande konstatera har en 

viss koppling och påverkan på HRs status. Hur och på vilket sätt HR kan påverka är svårt att 

synliggöra för den övriga organisationen, menar våra studiesubjekt. HR fungerar som en spindel i 

nätet vilket gör att de finns med på ett hörn när beslut fattas men de står sällan som egna 

beslutsfattare i viktiga frågor. Som följd blir att deras status inte ökar då affärstänket inte 

synliggörs tillräckligt tydligt. I stort sett alla våra studiesubjekt var kvinnor och hade kvinnor i sin 

närmaste omgivning på arbetsplatsen. Kvinnor har en tendens att anta en mer mjuk och 

omhändertagande roll vilket även här bidrar till att HR-rollens status betraktas som lägre. Dessa 

två teman påverkar härvidlag HRs status men de påverkar också HRs handlande och 

beslutsfattande i olika frågor som rör verksamheten i organisationen. Organisationens struktur 

och uppbyggnad har visat sig ha en svagare inverkan för status. Det finns en risk när lite 

förändring i organisationen sker att HR-rollen inte utvecklas och som följd stagnerar även 

statusen. Personerna som arbetar i organisationen påverkar och kan därför göra den trög vad 

gäller förändring, vilket har visat sig relevant i vår studie gällande status.  

 

HR-yrket är under utveckling och söker fortfarande en identitet för att hitta sin plats i 

organisationen och det område där de kan uträtta som mest nytta. Det råder en medvetenhet inom 

HR att man har en bit kvar att gå innan man når önskvärda mål då HR idag ständigt behöver 

försvara sin position och nytta för organisationen. Denna kännedom utgör drivkraften för HR att 

fortsätta arbetet att öka sin status. Idag är man på god väg att möta de förutsättningar som man 

har genom att aktivt försöka ändra dessa och att genom det nå högre legitimitet. Manpowers 

studie om att personalchefen ligger i topp över svenskarnas drömjobb må vara ett gott betyg för 

yrket, men innan det träder in som ledande position behöver viss mark fortfarande vinnas för att 

få sin eftersträvansvärda status. Först efter det kan en förtjänad förstaplats intas.  
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Framtida forskning 

I vår studie har vi valt att fokusera på personer som redan arbetar och är etablerade i sina HR 

roller. Vi har intervjuat dem utifrån våra teman påverkansmöjlighet, kön och 

organisationsstruktur. Det vi har fokuserat på är hur de upplever sin yrkesrolls status. Under vår 

studies gång har flera andra angreppssätt för att kunna mäta och synliggöra status kommit fram 

vilket kan vara något för framtida forskning att bygga vidare på. Det skulle vara intressant att 

undersöka frågan djupare genom att inte bara få HRs syn på sin egenupplevda status utan även 

intervjua ett antal slumpvis utvalda medarbetare som har andra roller för att se hur de upplever 

HRs status och vad dess roll kan bidra med. Detta för att få ett bredare och mer valitt resultat. 

Vidare skulle man kunna vända sig inte bara till andra medarbetare utan specificera urvalet 

ytterligare och intervjua andra chefer som till exempel ekonomi- eller marknadschef. Det vore 

intressant att inkludera mer om hur dessa chefer upplever sin egen status och sedan belysa 

eventuella skillnader eller likheter. Även en kvantitativ ansats med enkäter om statusen skulle 

kunna bidra till en större förståelse för ämnet. Under vår studies framväxt har många tankar 

väckts kring ekonomi och dess vikt för HRs status och den möjlighet den ger till att göra HR-

rollen mer attraktiv och statushöjande. Samtliga av våra intervjupersoner menar att det är oerhört 

viktigt att kunna visa på sin nytta för organisationen med siffror. Därför skulle ett annat förslag 

till vidare forskning vara att i urvalet hitta HR-chefer med och utan ekonomisk utbildning eller 

bakgrund. Detta för att sedan jämföra och se om ekonomin har någon betydelse för statusen hos 

HR och dess framväxt i organisationerna. 
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Appendix 1- Inledande ord inför 

intervjun 

Jag och Sara läser kandidatprogrammet “Personal, Arbete, Organisation” på Stockholms 

Universitet. Syftet med den här intervjun är att bidra med material till vår C-uppsats som handlar 

om den status som personer med roller inom HR upplever att de har och huruvida organisationens 

struktur bidrar till den upplevda statusen. 

  

Vår studies frågeställning: Hur upplever personer med roller inom HR sin status i sitt arbete och 

huruvida bidrar organisationens struktur till dess existens? 

  

Allt som sägs i intervjun kommer att behandlas strikt konfidentiellt och det är endast jag och Sara 

som vet vilka som intervjuats samt vem som har sagt vad. Med detta sagt kommer ingenting av 

det som du säger kunna identifieras av någon utomstående eller spåras tillbaka till dig. 

  

Har du några frågor eller skulle vilja tillägga/förtydliga något är du mer än välkommen att 

kontakta oss. 

  

Ett stort tack till dig för att du ställer upp!  

Vänligen, 

Sara Molavi och Sara Nordebrink 

  

Kontaktuppgifter:  

Sara Molavi     Sara Nordebrink                                              

                                                                                                  

073-777 43 67                                           070-497 08 60 

sara_molavi@hotmail.com                             sara_nordebrink@hotmail.com 

  

Handledare: Charlotta Stern, Sociologiska Institutionen, Stockholms Universitet tel: 08-16 43 65  
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Appendix 2 – Intervjuguide 

  

Personligt/Bakgrund 

  

1. Vill du börja med att berätta lite om vad du jobbar med? 

  

2. Vad är din högsta utbildning? Vilken/vilka? Har du någon annan typ av utbildning? 

  

3. Vad har du för andra erfarenheter inom HR? Tidigare arbete inom området? 

  

4. Kan du beskriva din position och roll på X idag? Hur många/vilka jobbar tillsammans med 

dig? (Uppskattningsvis, hur många kvinnor resp. män?) 

  

5. Kan du beskriva någon/några särskilda egenskaper som du har, vilka har lett till att du nått så 

här långt i karriären? 

  

6. Hur ser en vanlig dag ut på jobbet? 

  

  

Företagsstruktur/ kultur 

  

1. Skulle du kunna rita upp en skiss över hur organisationen i X är uppbyggd/strukturerad? 

  

(2). Finns det någon hierarkisk ordning här på X? Kan du beskriva hur den ser ut? (Trapp?platt?) 

Tror du att den här strukturen bidragit till din nuvarande position? (Sett till det ansvar och det 

förtroende du har idag) 

  

3. Det är ju väldigt vanligt idag att företag jobbar med organisationskultur. Har ni tänkt något 

kring det? (Exempel, värdeord? Kan du beskriva dem? Vilka implementerade dessa?) 
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4. Hur ser utvecklingsmöjligheterna ut på X? Finns möjlighet till befordran? 

Makt 

  

1. Kan du berätta om en situation där du var/är med och fattar beslut? 

- En specifik situation där du fattar beslut, stora och små ( Exempel, möten: hur många var med 

på mötet och vilka?) 

- Vad fattade ni beslut om, vad var uppgiften? 

- Vad var din roll? 

- Vad blev resultatet? 

- Var detta en typisk situation, är det alltid så? 

  

2. När du befinner dig i möten bestående av personer från olika avdelningar, hur upplever du 

balanssituationen - jämn/ojämn/vad får du för respons på dina förslag? (Har du upplevt att någons 

åsikter från en annan avdelning har vägt tyngre än restens? Har du sett något mönster = 

avdelningsspecifikt?) 

  

3. Finns det någon som du har rapporteringsskyldigheter till? Rapporterar någon till dig? Om ja, 

hur många rapporterar till dig? 

  

4. Har du ansvar för någon budget? Bestämmer du själv över någon budget? 

  

Kön 

  

1. Du berättade tidigare om din närmsta omgivning på X. Utifrån den, finns det en skev 

könsfördelning på HR-avdelningen? Kan du komma på en situation då det tydligt märktes att 

könsfördelningen var ojämn? Hur påverkades situationen av det?    

  

2. Utifrån dina erfarenheter, upplever du att du har stött på skillnader inom HR-rollen beroende 

på könet? (Exempel, hur uttryckte sig de? tex genom lön, påverkansmöjligheter, beslutsfattande) 
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Nu har vi pratat om några ämnen som vi tror har betydelse för statusen inom HR-rollen. Finns det 

någonting du vill tillägga som du tycker att vi har missat när det kommer till HR’s status sett till 

övriga delar av organisationen?  



 32 

Referenser  

Ahrne, G., Papakostas, A. (2002). Organisationer, samhälle och globalisering: tröghetens 

mekanismer och förnyelsens förutsättningar. Lund: Studentlitteratur. 

  

Berglund, J. (2002). De otillräckliga – en studie av personalspecialisters kamp för 

erkännande och status. Stockholm: EFI. 

 

Bergström, O., Sandoff, M., (2006). Handla med människor – Perspektiv på Human Resource 

Management. Lund: Academia Adacta. 

  

Boschini, A. D. (2004). Balans på toppen - Incitament för en jämnare representation av kvinnor 

och män i näringslivets ledning. Stockholm: SNS förlag. 

 

Brandl, J., Mayrhofer, W. and Reichel, A. (2008). Equal, but different? The impact of gender 

egalitarianism on the integration of female/male HR directors. Gender in Management: 

An International Journal, Vol. 23, No. 1, pp.67–80. 

 

Bromander T. & Petersson C. (2003), Rapport av uppföljningsstudie 2002 - Programmet för 

Personal och Arbetsliv. 

  

Bryman, A. (2002).  Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber ekonomi. 

  

Cranet Survey. (2008). On Comparative Human Resource Management, International Executive 

Report. 

  

Creswell, J. W. (2007). Qualitative inquiry & research design. Thousand Oaks, California: Sage 

Publications, Inc. 

 

Damm, M. (1993). Personalarbete – yrke eller passion. Göteborg: BAS. 

  



 33 

Damm, M., Tengblad S. (2000). Personalarbetets omvandlingar i Sverige – Ett historiskt 

perspektiv. s. 27-50 i Bergström, O., Sandoff, M. (red.). Handla med människor – perspektiv på 

Human Resource Management. Lund: Academia Adacta AB. 

  

England, P. (1992). Comparable Worth. Theories and Evidence. New York: Aldine de Gruyter. 

 

Giddens, A. (1993). Sociologi. Polity Press, Cambridge, England. Lund: Studentlitteratur. 

  

Granberg, O. (2011). PAOU: personaladministration, HRM och organisationsutvecking. 

Stockholm: Natur och kultur. 

  

Jackson, S., E., Schuler, R., S., (1995). Understanding Human Resource Management in the 

Context of Organizations and their Environments. Annual Review Psychology, 46: 237-64. 

  

Kvale, S., Brinkmann, S. (2009).  Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur. 

  

Langemar, P. (2008).  Kvalitativ forskningsmetod i psykologi: att låta en värld öppna sig. 

Stockholm: Liber. 

  

Lindeberg, T. (2010). Trender och tendenser inom HR.  IPF – Institutet för Personal-och 

Företagsutveckling vid Uppsala Universitet. 

  

Lukes, S. (2008). Maktens ansikten. Göteborg: Daidalos. 

 

Luthans, F. (1981) Organsisation Behaviour, 3 uppl., New York: McGraw Hill. 

 

Magnusson, C. (2008). Gender, Occupational Prestige, and Wages: A Test of Devaluation 

Theory. European Sociological Review, Vol. 25, No. 1: 87-101. 

  

Reichel, A., Brandl, J., Mayrhofer, W. (2009). Departmental status in light of a growing 

proportion of female staff: the case of human resource management. European J. International 



 34 

Mangement, Vol 3, No. 4. 

  

Thite, M. (2004). Managing people in the new economy: targeted HR practices that persuade 

people to unlock their knowledge power. New Delhi; Thousand Oaks, Calif.: Response Books. 

  

Thompson, P., McHugh, D. (2009).  Att arbeta i organisationer: ett kritiskt perspektiv på 

organisation och arbete. 1. uppl. Malmö: Liber. 

  

Ulfsdotter Eriksson, Y., Flisbäck, M. (2011). Yrkesstatus. Erfarenhet, identitet och erkännande. 

Malmö: Liber. 

 

Wahl, A., Holgersson, C., Höök, P., Lindhag, S. (2001). Det ordnar sig. Teorier om organisation 

och kön. Lund: Studentlitteratur. 


