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Sammanfattning 

Under 1990-talet förändrades synen på personalarbetet och det blev allt viktigare att 

HR-funktionen tog en annan roll för att kunna mäta sig i de krav som ställdes från 

omvärlden. Förändringen syftade till att arbetet skulle bli mer effektivt inriktat mot att 

gå från rollen som stödfunktion till att vara med och utveckla affärsstrategier som 

skapade värde för viktiga aktörer. Trots att studier visar på hur HR-medarbetare har 

förändrat sitt arbete med att vara mer strategiskt och värdeskapande så finns det mindre 

forskning som studerar värdeskapande HR utifrån professionalisering. Denna kvalitativa 

studie syftar till att undersöka och analysera hur HR-chefer beskriver att de arbetar med 

värdeskapande HR och på vilket sätt detta kan ses bidra till en ökad professionalisering, 

i termer av ökad status för yrkesgruppen som sådan. För att besvara detta genomfördes 

sju semistrukturerade intervjuer med HR-chefer inom sju separata organisationer och 

empirisk data är analyserat mot en bakgrund av professions- och 

professionaliseringsteori samt teorin om värdeskapande HR. Studiens resultat visar på 

att HR-chefer arbetar med värdeskapande HR och att arbetet innebär tydliga strategier 

för att utveckla och nå organisationens affärsmål. Dessutom visar resultaten på att 

arbetet kan visa på hur en yrkesgrupp använder sin kunskap och expertis mot att 

särskilja sig från andra grupper. Vidare pekar resultatet på hur HR-cheferna avgränsar 

och utökar sitt verksamhetsområde för att professionalisera sig. Det förändrade sättet att 

arbeta möter också på motstånd från andra grupper. Sammantaget visar studien på ett 

bidrag till forskningen som tar ett annat perspektiv på profession- och 

professionalisering rörande yrkesgruppen HR samt problematiken som uppstår när en 

yrkesgrupp förändrar sitt arbetssätt.   
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Inledning 

Att arbeta med Human Resources är att följa sin samtid. HR är en avdelning som arbetar med 

”allt arbete som rör de anställda i företaget”. Förr låg det största ansvaret för en HR-

medarbetare i att ta det organisatoriska arbetsgivaransvaret i en roll som stödfunktion till 

linjechefer och medarbetare (Thilander, 2013). Synen på HR-medarbetare har varit att de 

endast setts som en operativ verksamhet frikopplad från strategiskt ledarskap, vilket gjort att 

de inte kunnat visa på något unikt bidrag till organisationens framgång (Byens & De Vos, 

2001). Under 1990-talet förändrades synen på hur man såg på och arbetade med 

personalarbete. Ur detta växte konceptet HR-transformation fram som avser olika 

konceptuella samlingsnamn för olika förändringsidéer av HR-funktionen vilka ger olika 

förutsättningar, syften och önskade resultat (Thilander, 2013). Detta var ett nödvändigt krav 

för att organisationer skulle kunna mäta sig i de krav som ställdes från omvärlden, i fråga om 

anpassning till den ökade globaliseringen och möjligheten till olika former av effektivisering 

genom utökade IT-lösningar (Berglund, 2002). Det krävdes därmed att organisationer 

utvecklade nya sätt att förhålla sig till omvärldens höga krav genom att låta personalledningen 

få en bredare funktion (Tyson, 1987). Vidare innebar det att personalansvaret 

decentraliserades vilket medförde att ansvar och befogenheter flyttades ned i hierarkin 

(Thilander, 2013). Denna förändring syftade till att skapa en HR-funktion som skulle vara 

kostnadseffektiv, värdeskapande och strategisk (Thilander, 2013). Värdeskapande HR handlar 

om att HR-processer, HR-avdelningar och HR-medarbetare ska generera positiva resultat av 

vikt för betydelsefulla aktörer - medarbetare, chefer, kunder och investerare. HR-

medarbetarna skapar på så sätt värde utifrån att ha konkreta, affärsstrategiska mål (Ulrich & 

Brockbank, 2007). Att arbeta med värdeskapande HR kan vara ett sätt att synliggöra sin 

kunskap och expertis. Genom att unikt särskilja sig från andra yrkesgrupper och hitta en 

samlad kunskap och skicklighet kan en yrkesgrupp visa på sin expertis och på så sätt 

professionalisera sig (Freidson, 1999). Att professionalisera sig handlar om att uppnå en 

specifik status till att omfatta en särskild typ av kunskap (Selander, 1989). Det finns krafter 

inom en profession som motverkar eller bidrar till att ny kunskap och skicklighet tas fram i 

takt med organisationsutvecklingen   bbott       .  aktförhållande och situation bestämmer 

vilka värden och vilka kompetenser som uppfattas som de viktigaste i ett samhälle under en 

viss period  vilket i sin tur påverkar statusordningen mellan professioner   rante       .  
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Därmed kan det vara intressant att studera hur det förändrade sättet att arbeta för HR bidrar 

till att synliggöra hur deras arbete uppfattas idag. Trots att studier visar på att HR som 

funktion levererar värde inom en mängd olika områden, behöver den också erkännas som en 

värderad partner på en högre position i organisationen som är av vikt för yrkesgruppen som 

sådan (Farndale, 2005). Det finns mindre forskning om hur professionaliseringsteorin kan 

användas för att studera HRs förändrade arbete i form av värdeskapande HR och där i tar 

studien avstamp.  

Syfte 

Syftet med denna kvalitativa studie är att få en ökad förståelse för hur HR-chefer arbetar med 

värdeskapande HR och på vilket sätt det används för att professionalisera, i termer av att öka 

yrkesgruppens status. Studien utgår från följande frågeställningar: 

 Hur beskriver intervjupersonerna att de skapar ett unikt och kraftfullt värde till 

organisationen? 

 Hur upplever intervjupersonerna att detta tas emot av andra grupper inom 

organisationen? 

 Hur kan detta förstås genom teorin om professionalisering? 

Avgränsning 

När det i denna studie talas om HR avses Human Resources, den termen som används för att 

beskriva arbete med de mänskliga resurserna i en organisation. Termen återkommer i olika 

kombinationer; HR-funktion, HR-chef, HR-medarbetare, varav det känns nödvändigt att 

förklara HR-funktion; med vilket vi avser det organiserade arbetet med all form av 

personalrelaterade frågor inom hela organisationen. När vi talar om värde så definierar vi det 

utifrån Ulrich &  rockbank’s     7  teori kring värdeskapande HR som unikt och kraftfullt 

som skapar konkurrensfördelar för den enskilda organisationen. Vi har även valt att avgränsa 

oss till HR-chefernas upplevelse av sitt arbete med att implementera värde till organisationen 

och att förstå deras syn på deras arbete och yrkesroll. Vidare har vi även avgränsat HR’s 
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arbete och definierat det till värdeskapande HR. Studien är inte generaliserbar utan den är 

avgränsad till HR-chefernas beskrivning av Värdeskapande HR.  

Disposition 

I nästa avsnitt behandlas den teori och tidigare forskning som vi har valt att tillämpa för 

studien. Avsikten är att ge läsaren en förståelse för hur HR-chefer arbetar med värdeskapande 

HR och hur professionaliseringsbegreppet kan användas för att analysera arbetet vidare. 

Teoriavsnittet avslutas med tidigare forskning som ska ligga till grund för det studerade 

området. I metodavsnittet presenteras hur studien är genomförd och avsnittet ämnar även ge 

en förståelse för trovärdigheten och de forskningsetiska principer som har beaktats genom 

studiens gång. Resultatet har delats in i tre temadelar: ”Värdeskapande HR mot utveckling av 

affären – ett sätt att professionalisera”; ” vgränsa och visa på sin expertis ett sätt att 

professionalisera”; och ”Professionaliseringens möte med andra grupper”.  vslutningsvis 

finns diskussionsavsnittet där resultatet diskuteras och slutsatser lyfts fram samt även en 

diskussion kring intressant vidare forskning.  

Teori och tidigare forskning 

Detta avsnitt presenterar den teori och tidigare forskning som ligger till grund för studien. 

Inledningsvis redogörs för valda delar ur professions- och professionaliseringsteorin och 

teorin för värdeskapande HR. Avslutningsvis redogörs det för den tidigare forskningen som 

behandlat HR‟s professionalisering och HR‟s arbete med värdeskapande HR. 

Professions- och professionaliseringsteori 

Makt och status för professionen 

En klass har vuxit fram i takt med samhällsutvecklingen, bestående av intellektuella och 

professionella yrkesgrupper. Detta har kommit av den högre massutbildningen som 

påbörjades under 1960-talet (Brante, 2005:1). De flesta sociologer använder sig av en 

definition som betonar profession i relation till högre formell utbildning, främst inom 
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universitetsvärlden. På mikronivå finns det psykiatriker, läkare och socialarbetare. Dessa 

genomför personliga tjänster till klienter som själva söker upp den expertis som önskas. Det är 

den vetenskapliga kunskapen som utgör att yrkesgrupper innehar hög inkomst och status som 

dock varierar mellan de olika professionerna. Läkare, ingenjörer, arkitekter, ekonomer, 

veterinärer hör till de klassiska professionerna. Vidare finns det så kallade semiprofessioner 

som expanderar väldigt starkt i takt med samhällsutvecklingen och har vissa av de klassiska 

professionernas attribut, dock inte alla i lika hög utsträckning. Till semiprofessionerna räknas 

sjuksköterska, lärare och socialarbetare (ibid). Freidson (1999:117) menar att när en 

yrkesgrupp transformerar sig själv genom utveckling av formella kvalifikationer bildas en 

profession. Yrkesgrupperna strävar efter yrkes- och kunskapsmonopol (Selander, 1989:89). 

Brante (2009) menar att en del utgör en profession genom nya kompetenser som krävs på 

grund av ny teknologi, andra nischar in sig på redan etablerade områden. En del av de nya 

initiativen kommer sannerligen att misslyckas medan andra kommer att lyckas i etablering av 

nya professioner. Nya grupper kan uppstå genom att differentiera sig eller genom att krafter 

styr mot att något ska bli en profession (ibid).  

            Att professionalisera sig handlar om att uppnå en specifik status till att omfatta en 

särskild typ av specifik kunskap (Selander, 1989:114). Abbott (1988) betonar dock vikten av 

att den kunskap som sägs ska ingå i en profession är abstrakt, vilket gör att den anses kunna 

användas på breda områden och många olika typer av problem.  bstrakta kunskapssystem ger 

utövare förmågan att genomföra handlingar som uppfattas som svåra  skickliga och viktiga av 

allmänheten (Brante, 2009:28). Resultatet av ett gemensamt yrke är en samlad kunskap och 

skicklighet, vilket representerar en typ av makt i samband med mänskligt – och kulturellt 

kapital (Freidson, 1999). För att ingå i en profession så krävs det att ett yrke hittar vad som är 

unikt genom speciella kompetenser och kvalitéer, för att särskilja sig från andra grupper. Det 

handlar om att hitta sin expertis inom det område som inget annat yrke kan konkurrera inom 

(ibid). Enligt Evetts (1999:76) finns det kraftfulla sociala institutioner som styr formerna för 

en profession samt tillgången till kunskap och expertis. ”Professions are some what exclusive 

groups of individuals applying somewhat abstract knowledge to particular cases” (Abbott, 

1988:318) Abbott menar att vissa yrken kan använda sig av värdeladdad kunskap genom att 

exempelvis visa på att endast en läkare kan bota en sjuk individ och endast en präst kan frälsa 

en individ. Han beskriver även symboliskt värde som är ett sätt för ett yrke att skapa sig 

status. Att ett symbolvärde kan handla om att individer i samhället har en viss syn på yrket 

som helhet (ibid.). Freidson (1999) beskriver hur människor måste skapa ett stabilt, 
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gemensamt språk gällande antaganden om yrken. Detta gör det möjligt att samarbeta kring att 

bygga en hierarkisk struktur genom att fastställa sin kunskap (ibid.).  rante      :    

beskriver hur maktförhållande bestämmer vilka värden och kompetenser som uppfattas som 

de viktigaste i ett samhälle under en viss period  vilket i sin tur påverkar statusordningen 

mellan professioner. Freidson (1999) menar att profession är en yrkesmässig kontroll av 

arbetet som utförs. 

Arbetar mot att bli en profession 

Profession strävar inte enbart efter att skapa någon egen yrkeskunskap inom sitt område utan 

också efter att ha ett så stort verksamhetsområde som möjligt enligt Abbott (1988:102-105). 

Selander (1989:115) önskar bidra med ännu ett perspektiv, vilket han benämner 

alliansstrategin. Strategin innebär att en yrkesgrupp under perioder ingår allianser med andra 

yrkesgrupper för att stärka den egna ställningen och höja yrkets status. Genom detta kan 

grupper som ännu inte har kraft att inhägna ett eget ”revir” få extra styrka  eller grupper som 

sedan tidigare har ett ”revir” kan också återanvända sig av strategin som ett sätt att reducera 

konflikt och mobilisera resurser (ibid). 

Social stängning för att behålla professionens status 

Professioner försöker bevara och skydda det som faller inom ramen för deras intresse. Det 

finns därmed konkurrens mellan olika professioner för dess befogenhet över olika 

arbetsområden Evetts (1999). Professionalism är det breda universum av arbete som består av 

de yrken som är officiellt erkänt i den breda ekonomin i samhället (Freidson, 1999:119). Det 

finns krafter inom en profession som motverkar eller bidrar till att ny kunskap och skicklighet 

tas fram i takt med organisationsutvecklingen (Abbott, 1988). Tostendahl (1989:28) beskriver 

hur det handlar om att utestänga de som inte går inom kravet för yrkets kompetens. I en 

yrkeskontrollerad arbetsmarknad skapas det enligt Max Weber social stängning och 

monopolisering. Sociala grupper försöker maximera sina egna tillgångar genom att begränsa 

åtkomligheten av resurser och möjligheter till en mindre krets av lämpliga och kvalificerade 

för yrket. Därmed använder de sin makt för att utesluta andra grupper (ibid). 

Sammantaget är professionsbegreppet socialt konstruerat och egentligen ganska 

svårdefinierat. Det finns inte rum för andra tolkningar som borde kunna ingå så som 

ekonomiska  politiska  etniska  könsmässiga eller andra intressen och motsättningar i 

samhället   elander      :   .  et är svårt att finna professionsforskningens specifika  

gemensamma och särskiljande egenskaper. Dock pekar de klassiska professionerna åt (som 
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till exempel läkare) att de är grundade genom vetenskaplig kunskap som utgörs av yrkes – och 

kunskapsmonopol med hög status och anseende. En profession beskrivs också som en samlad 

kunskap och expertis som behöver erkännas officiellt och som utestänger andra grupper för att 

bevara sin egen makt och status. Här tar vår studie ansats. Genom att använda profession- och 

professionaliseringsteorin vill vi förstå hur HR som yrkesgrupp arbetar med att få officiellt 

erkännande och vad som händer när en grupp arbetar med att synliggöra sin kunskap och 

expertis. I denna studie har vi avgränsat HR’s arbete till Värdeskapande HR. I nedanstående 

avsnitt redogör vi för teorin om Värdeskapande HR och hur den kan användas för att 

synliggöra och medvetengöra HR professionens status.    

Värdeskapande HR 

För att HR ska nå en starkare position i organisationen måste fokus ligga på att man tillför 

värde till organisationen menar Ulrich&Brockbank (2007). Detta värde ska alltid utgå från 

mottagarens perspektiv och mottagare i HR’s fall är för organisationen viktiga aktörer såsom 

medarbetare, chefer, externa kunder och investerare. HR’s arbete ska syfta till att vara ett 

konkurrensmedel och för att lyckas med detta bör också resultatet av insatserna kunna 

uttryckas i mätbara mål. Arbetet ska resultera i nya beteenden och på så sätt skapa värde för 

mottagarna. Att även fokusera på externa aktörer är något som är ett nytt fokus för HR’s 

arbete. Fem moment ingår för värdeskapande HR vilka beskrivs nedan. 

1. Kunskap om externa affärsrealiteter. Kunskapen ska grundas i en förståelse för 

omvärlden och hur mottagarna av HR’s arbete ser på värde. Globaliseringen påverkar 

bland annat trender inom teknik och ekonomi och med svängningar inom dessa 

områden förändras även aktörernas förväntningar.  

2. Serva interna och externa aktörer. Internt finns linjechefer och medarbetare, externt 

investerare och kunder – dessa definierar HR’s värde, vilket är immateriellt och består 

i något som kan ses som unikt och kraftfullt. Det betonas att HR ska ha kunskap om 

affären och i linje med detta skapa specifika HR-processer. Dessa ska också syfta till 

sammanhållning inom organisationen samt vara utvärderingsbara; till exempel en 

kultur av medarbetarengagemang som sätter kunden i fokus, vilket skapar affär och på 

så sätt genererar avkastning till investerare. 

3. Synliggöra värdeskapande processer. HR-processerna ska serva de interna aktörernas 

önskemål, ha mätbara mål samt vara centrala för att ge organisationen framgång. 

Processerna bör delas in i fyra kategorier av så kallade flöden. Personalflöde: 
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exempelvis nyanställdas inträde, medarbetarnas dagliga arbete, befordringar och 

anställdas utträde ur organisationen. HR ska säkerställa att rätt kompetens alltid finns 

inom organisationen för att uppnå de strategiska målen. Performance management-

flödet: Mätbara standarder för medarbetarnas prestation vilka kan belönas och 

uppskattas, likväl som om det inte uppnås kan åtgärder vidtas. Informationsflödet: 

personalen ska vara uppdaterad i frågor rörande organisationen, på vad som händer 

och varför samt vilka insatser som behöver tas för att bidra till den gemensamma 

målbilden. Arbetsflöde: insikt i organisationsstrukturen - vem, hur och var i 

organisationen arbete utförs. Genom detta genereras både styrning, ansvarstagande 

samt fysiska omständigheter som krävs för att generera högkvalitativa resultat. 

4. Bygga upp effektiva HR-resurser. Organiseringen av HR och användandet av HR-

strategier ska maximera nyttjandet av HR-medarbetarnas kompetens och genom detta 

skapa värde. HR ska vara samstämmigt med organisationens strategi. Vidare ska HR-

funktionen utgå från att placera den organisatoriska förmågan kultur i centrum; ”de 

gemensamma sätt att tänka som avgör hur folk både inom och utanför företaget 

kollektivt beter sig och vilken information de kollektivt accepterar och använder” 

(ibid, 165). Genom arbete med kultur kan HR-chefer säkerställa leverans av värde 

genom kontroll över hur funktionen styrs och hur arbete mäts och strategiskt 

fokuseras.  

5. Vara professionellt. Kunskap om vilka roller inom HR som behövs för att värde till 

samtliga aktörer ska kunna ges, samt vilken kompetens HR-medarbetarna bör besitta 

för detta. Alla HR-medarbetare måste anta rollen av ledare för att kunna skapa en 

trovärdighet inom sina funktioner och inför aktörerna. Ledaren når ut med sitt arbete 

genom en kombination av fyra andra roller; som medarbetarnas talesperson skapas 

värde i relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare, i arbetet med detta utvecklas 

också kunniga medarbetare i olika individuella insatser vilket gör HR till utvecklare av 

humankapital. Som funktionsexperter arbetar de med HR-rutiner som syftar till att 

säkerställa rätt kompetens hos medarbetarna och organisatorisk förmåga, och som 

strategiska partners bidrar de till att organisationens linjechefer uppnår sina respektive 

mål när HR exempelvis agerar förändringsledare, kunskapsledare och konsult. HR-

chefer har genom sin position en översikt av organisationen som helhet och bidrar till 

att skapa värde genom att hjälpa alla övriga funktioner att identifiera talanger och 

utveckla förmågor samt har i uppdrag att upprätthålla och kontrollera både själva HR-

funktionen och alla andra som har ansvar över frågor inom HR. Med fördel kan man 
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samarbeta med andra avdelningar inom organisationen, som ekonomi, marknad och 

kommunikation, för att på så sätt skapa unika immateriella värden som bidrar till 

affärsmålen. Att lyckas skapa en HR-gemenskap bidrar till att synliggöra varifrån 

organisationen får sitt stöd och klargör även de roller HR antar (ibid.). 

 

Sammantaget innebär modellen ett förhållningssätt från HR där man ständigt ser till att arbetet 

man utför genererar värde för dess mottagare. I vår analys har vi fokus på fjärde och femte 

delen och dessa delar är därför mer utbyggda än de andra.  

Tidigare forskning 

Stor del av den tidigare forskningen inom vårt område fokuserar på hur HR-funktionen ska 

kunna leverera ett ökat värde med sitt specifika arbete i takt med att organisationer förändras. 

 en forskning som belyser HR’s professionalisering fokuserar på hur utbildningen spelar en 

stor roll, vikten av att kunna visa på sin kunskap samt att HR inte uppfyller alla kraven för att 

vara en klassisk profession.  

Flertalet forskare menar på att det har uppstått en problematik i och med att HR 

har ändrat sitt sätt att arbeta. Decentraliseringen har bidragit till att arbetsuppgifterna 

delegerats om i takt med organisationsförändringar (se exempelvis Buyens & Devos Vos 

2001; Farndale 2005; Thilander 2013). Buyens & Devos Vos artikel (2001) grundar sig i 

deras kvalitativa studie som behandlar vilket värde HR-funktionen tillför, upplevd av tre olika 

yrkesgrupper. Totalt deltog drygt 300 toppchefer, HR-chefer och linjechefer. Resultatet visade 

att det skiljde sig åt mellan grupperna kring vilket område man ansåg att HR bidrog; chefer 

erkänner värdet HR-funktionen levererar som strategisk partner, linjecheferna tyckte HR mest 

skapade värde kring urval och utbildning, medan HR-cheferna upplevde att 

personalutveckling är deras mest värdefulla område. Linjecheferna har kvar en traditionell syn 

på HR-funktionen trots att trenden går mer mot att de administrativa uppgifterna delegeras till 

dem (ibid.).  

Detta ser vi även att Farndale (2005) belyser genom sin longitudinella studie 

baserad på enkätundersökningar. Studien visade att den decentralisering som har skett i form 

av att lägga ut exempelvis administration på linjechefer, inte riktigt har lett till vad syftet var 

utan att HR fortfarande håller viss kontroll över arbetet med detta (ibid.). Även Thilanders 

studie (2013) beskriver hur det har funnits en viss övertro på rationella förändringsidéer kring 
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bland annat decentralisering och genomförbarheten i detta; att det just inte enbart har handlat 

om HR-funktionens förändrade roll, utan att andra inom organisationen får ta ett utökat ansvar 

för arbetsuppgifter förr ålagda HR. Han belyser även hur det har visat sig att det är svårt att 

uppnå målsättningarna med att skapa ett mer effektivt, värdeskapande och strategiskt 

personalarbete. Det handlar om att det finns en hel del utmaningar med att genomföra 

konceptet HR-transformation för organisationer och medarbetare (ibid.).  

Ett annat tema belyser viss brist på trovärdighet för HR’s kompetens gällande 

det strategiska arbetet och att HR tydligare måste visa på vad de gör inom organisationen samt 

vikten av legitimitet och möjlighet till beslutsfattande för att öka yrkesgruppens status (se 

exempelvis Buyens & De Vos 2001; Cyert & Williams (1993); Farndale 2005; Guest 1990; 

Legge 1995). Byuens & De Vos (2001) beskriver i sin studie hur synen på HR varit att de 

endast setts som en operativ verksamhet frikopplad från strategiskt ledarskap, vilket gjort att 

de inte kunnat visa på något unikt bidrag till organisationens framgång. Legge (1995, i Byens 

& De Vos 2001) menar att denna syn resulterade i stora problem för HR funktionen såsom 

bristande trovärdighet, marginalisering och låg status i organisationen. Genom detta framkom 

på 80-talet en mer ledningsorienterad modell och resultatet blev att personalspecialisterna 

integrerades mer med högsta ledningen och blev mer involverade i de långsiktiga strategierna 

i organisationen (Tyson 1987, i Buyens & De Vos 2001). Guest (1990) vidareutvecklar detta i 

sin studie och visar på att med detta nya tankesätt vann organisationer fördelar på marknaden 

jämfört med andra som inte tog till vara på den fulla kapaciteten av de anställdas ”mänskliga 

resurser”.  uyens &  evos Vos        menar också att HR har problem att uppfatta sitt 

strategiska uppdrag och att den strategiska definitionen har olika tolkningar. Vidare visar 

studien också på att HR som funktion levererar värde inom en mängd olika områden, allt från 

administration till strategiformulering. HR kan bara få en meningsfull position i hela 

organisationen om den också erkänns som en värderad partner på en högre position i 

organisationen (ibid.), vilket även Farndale (2005) instämmer i. Samtliga ovan menar på att ju 

tidigare HR involveras desto bättre, genom tidig involvering skapas mer värde vilket också 

genererar högre status för yrkesgruppen. Detta utvecklar Cyert & Williams (1993) vidare i sin 

artikel, där de beskriver att det beror på huruvida HR är involverade i strategiska processer, 

för då kan de ha en påverkan på beslutsfattandet i organisationer. 

Annan forskning visar också på att det finns en konflikt i vad HR ska fokusera 

att arbeta med (se exempelvis Berglund 2002; Farndale 2005; Wright & Snell 2005). Farndale 

(2005) belyser i sin longitudinella studie hur en HR-avdelnings beteende avgör hur yrket 
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kommer att begränsas eller möjliggöras. Legitimitet inom yrket är beroende av hur HR har 

tillgång till de strategiska verktygen inom en organisation. Dels handlar det om strategiskt 

engagemang och dels att ha tillträde till styrelserummet i mån om att ha inflytande och makt 

inom organisationen. Innehav av maktpositioner, såsom styrelsemedlemskap, medverkan i 

företagens strategiska beslut och behålla beslutsfattande ansvar är viktiga element i den 

samlade bilden av yrkesrollen för HR på en organisation. Detta är också av vikt vad gäller att 

HR ska professionalisera sig (ibid.). Wright & Snell (2005) beskriver i sin artikel att det är 

viktigt att fokusera på rätt saker som skapar värde inom en organisation, vilket också kräver 

tid och energi. Enligt författarna så har HR nått ett kritiskt läge i att vara affärspartners och 

affärsdrivna, vilket har lett till att det råder en konflikt i att leverera värde inom 

organisationen till att styras av kortsiktiga beslut med fokus på lönsamhet. Vidare beskriver 

de också hur HR-yrket som profession är utmanat, eftersom att strävan efter att vara en 

affärsdriven partner ibland kräver att man behöver offra sina värderingar och integritet i 

medel att kunna uppnå ”a seat at the table”  ibid, s.181). Detta menar de medför att det krävs 

mod och visioner hos en HR-ledare i att integrera olika värderingsarbeten  ”value-systems”  

för att uppnå långsiktig lönsamhet (ibid.).  Guest (1999) instämmer i detta genom att belysa 

att HR även har en betydande roll vid nedläggning av en organisation, olika former av 

kostnadsbesparingar samt att de strategiska besluten ofta styrs av vilken inställning ledning 

har.  

Berglund (2002) beskriver fortsättningsvis i sin avhandling hur förändringen 

mot ett kunskapssamhälle har flyttat fokus mot att frågor rörande medarbetare har blivit allt 

viktigare. Därmed har traditionella frågor som lärande, utveckling och rekrytering blivit 

viktigare inom organisationer. Detta borde därför leda till ökad betydelse och status för 

personalspecialister inom organisationer. Dock så förekommer det fortfarande ett mått av 

etablering för att anses som legitim strategisk profession. En yrkesgrupps framgång beror på 

andra gruppers tillskrivningar och omdömen. Rådande makt och statusordning kan förändras 

när en yrkesgrupp tranformeras och går mot en mer strategisk yrkesroll som innebär andra 

åtaganden. Enligt Berglund så är personalarbetet uppdelat i tre roller; en strategisk uppgift, en 

konsultativ roll samt en service roll. Detta för att visa på hur HR kan ge tillföra nytta eller 

värde till organisationen. Yrkesgruppen möts ofta av ifrågasättande utifrån där han beskriver 

hur andra yrkesgruppers stereotypa bild av HR-medarbetare bidrar till att motverka dess 

yrkesbild. De förstår inte att HR har kunskap gällande organisationens krav (ibid.). Farndale 

    5  belyser även i sin studie vad gäller HR’s professionalism  att den kollektiva kunskapen 
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inte synliggörs genom andra avdelningar inom organisationer. Den strategiska medverkan 

utifrån HR-funktionen inom organisationer syns inte och anses inte därför gå under 

professionalism (ibid.). 

Inom professionsforskningen avseende HR som profession väljer många 

forskare att fokusera kring förändringen av arbetet som sådant, utbildningens roll samt hur 

HR arbetar för att bli sedda som en profession. (Se exempelvis Berglund 2004; Hempel 2004; 

Martinsson 2008). Hempel (2004) har behandlat utbildningens roll och menar på att HR måste 

arbeta i takt med att det teknologiska samhället växer fram och utvecklas. Han förtydligar hur 

utbildningen har en stor roll i att forma HR i takt med samhällsutvecklingen och att lärare 

inom utbildningen måste se till att ha kunskaper kring detta. Denna studies syfte är att belysa 

vad för förändringar HR som yrke bör förbereda sig på för att lyckas med sitt 

förändringsuppdrag inom en organisation (ibid.). Detta belyser även Martinsson (2008) som 

menar att det finns en diskrepans mellan personalvetares utbildning och vilken 

anställningsbarhet de har efter avslutad utbildning.  Vidare skriver Martinsson i sin 

avhandling att utbildningen till personalvetare har följt samma skiftningar som samhället 

genomgått; för varje skiftning har något nytt tillkommit utbildningen. Avhandlingen belyser 

en upplevd diskrepans mellan vad utbildningarna genererar och vad marknadens 

organisationer önskar i form av anställningsbarhet (ibid.). 

Sammantaget handlar mycket forskning om hur organisationer och främst HR-

funktionen bör arbeta med värdeskapande HR i takt med globaliseringens krav på slimmade 

organisationer. Många studiers fokus läggs på att man fortfarande inte har lyckats komma till 

en nivå där transformationen av arbetet har lyckats fullt ut (Berglund, 2002; Farndale, 2005; 

Wright & Snell, 2005). Annan forskning handlar om hur HR ska ta en tydligare roll och vad 

som krävs för att nå dit. Runt detta fokus kretsar flertalet studier på att yrkesgruppen 

förändras, hur de ska lyckas med förändringen samt utbildningens roll i att påvisa 

yrkesgruppens kunskap (Buyens & De Vos, 2001, Farndale, 2005; Guest, 1990). Det vill säga 

att tidigare studier pekar på att det finns en problematik när HR förändrar sitt arbetssätt 

(Buyens & De Vos, 2001; Farndale, 2005; Thilander, 2013), men få studier studerar detta 

utifrån professionalisering. Färre studier belyser HR’s professionalisering utifrån 

värdeskapande HR och där i tar denna studie avstamp. 
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Metod 

I detta avsnitt redogörs för studiens utformning och tillvägagångssätt. Avsikten är att vara 

transparent i arbetsprocessen som ligger bakom undersökningen. Resonemang förs kring 

vetenskapliga förhållningssätt och valda metoder. Avslutningsvis presenteras etiska 

överväganden och forskarnas roll i studien.   

Datainsamling 

Tankarna kring ämnet till vår uppsats formades av en artikel i tidningen Personal och 

Ledarskap. En undersökning gjord av en attityd- och värderingsbyrå i samarbete med bland 

annat Stockholms universitets psykologiska institution beskrev hur arbete med 

värderingsfrågor genererade affär för de företag som lyckades med sin implementering av 

detta fullt ut. Vi kontaktade attityd- och värderingsbyrån och i ett möte diskuterades vårt 

intresseområde. Med deras ingående kunskap om värdegrundsarbete hade vi möjlighet att få 

ta del av deras kunskap och ställa frågor som skapade en ökad förståelse hos oss. Den typen 

av förståelse för fältet skulle vi annars inte haft möjlighet att införskaffa inom tidsramen satt 

för vår studie, vilket följer i enlighet med Aspers (2011) att urval av fält även ta hänsyn till 

såväl ekonomiska som tidsmässiga ramar. 

Förstudie 

Enligt Aspers (2011) blir en förstudie en möjlighet för forskaren att på ett tidigt plan koppla 

samman teorin med fältets aktörers känsla. Då vi båda som författar denna studie har arbetat 

extra på HR-avdelningar som HR-administratörer under studietiden, fanns en tidigare 

förförståelse om att det är etablerat att arbeta utifrån värdeskapande HR. Detta var även en 

aspekt som vägdes in i val av fält. Aspers menar att det finns en fördel att forskaren har en 

viss förförståelse men att för mycket kan hindra forskaren att se klart kring vissa 

problemområden inom fältet. Då våra respondenter är HR-chefer och att det är deras 

upplevelse som studeras, så minskar risken avsevärt att vår förförståelse skulle innebära ett 

hinder i vår studie. Den förförståelsen som finns tolkas som positiv i det här fallet, då den gav 

att intervjupersonerna fritt kunde berätta om sin vardag och vi kunde följa med i terminologin 

som användes. Däremot kan det diskuteras hur pass mycket förförståelsen har påverkat vår 
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objektivitet under intervjuerna. Det finns vissa bias-perspektiv att hålla i åtanke i kvalitativa 

studier, framför allt confirmation (att förförståelsen genererar omedveten uppmärksamhet till 

det som bekräftar ens egna uppfattningar och att annat nonchaleras) och haloeffekten (till 

exempel att detaljer får för stor betydelse) (Langemar, 2008).  Vi har insikt i att den kunskap 

vi innehar i form av förförståelse kan ha haft en positiv inverkan på studien beträffande det 

rika empiriska materialet som framkommit. Dock vill vi understryka att genom att vi 

uppmärksammat gruppens professionalisering förelåg en risk att vi i intervjuerna skulle 

”köpa” våra respondenters förklaringar av sitt värdeskapande arbete.  etta diskuterades i 

arbetet som föregick intervjuerna och vi har alltigenom intervjuerna och analysarbetet ämnat 

hålla en reflexiv distans till gruppen via valda teorier. 

För att undersöka om våra frågor i intervjuguiden var tillräckligt konkreta så att 

våra respondenter kunde berätta utifrån egna erfarenheter så att rikt empiriskt material skulle 

framkomma, genomfördes en förstudie (ibid.). Vår förstudie bestod av en intervju med vår 

första respondent och nödvändigheten av fördjupande frågor blev tydligare i och med detta, 

vilka lades till i den slutgiltiga intervjuguiden som användes på samtliga övriga intervjuer (se 

bilaga). Förstudien gav värdefull insikt i HR-chefers arbete med värdeskapande HR och 

bekräftade att våra frågeställningar för studien var relevanta.  

Urval och intervjupersoner 

Vi har utgått från Langemar (2008) i våra försök att skapa ett kvalitativt representativt urval 

för populationen HR-chefer, i enlighet med att en lämplig respondent bör besitta mycket 

information genom sin roll och att ämnet man intervjuar kring ska vara aktuellt för 

densamma. Från attityd- och värderingsbyrån fick vi en lista med fem namn och 

kontaktuppgifter till dessa, vilket skulle kunna göra att nämnda byrå i denna studie ses som en 

form av gatekeeper med möjlighet att påverka studiens inritning (Aspers, 2011). Utifrån detta 

bör anonymiteten för våra respondenter diskuteras. Vi vill understryka att nämnda byrå inte 

vet vem eller vilka av dessa fem vi har kontaktat och kan därför inte veta vem någon av 

respondenterna som kommer till tals i vår studie är. De två namn vi fått genom listan kan man 

i enlighet med Langemar (2008) tolka som ett kombinerat handplockat- och 

tillgänglighetsurval. Övriga respondenter har vi fått kontakt med via dessa ursprungliga två, 

som när de fått information om vår studie och vilken typ av intervjupersoner vi sökt, gett oss 

flertalet förslag på kontakter. På så sätt räknar vi resten av urvalet som en form av 

snöbollsselektion och kan föra samma diskussion återigen om anonymitet för dessa tillkomna 

respondenter. Vi anser oss ha haft en enorm villighet från respondenter att ställa upp. Av åtta 
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kontakter har endast en inte haft möjlighet att fullfölja sin bokade intervju på grund av 

sjukdom. Vi bedömde att sju intervjuer för var tillräckligt för studiens omfattning. Detta i 

enlighet med Ahrne&Svensson (2011) som anger ett vidare riktmärke på mellan fem och 

femton intervjuer, dock kan sex till åtta personer inom en särskild grupp ge en önskad 

säkerhet till materialet som blir relativt oberoende av enskilda individers personliga 

uppfattningar.  

När väl kriterierna för respondenterna var satta så fanns det riktlinjer för oss att 

förhålla oss till, vilket vi anser oss ha gjort inför varje kontakt vi fått oss tillgängliga. Genom 

detta anser vi oss ha gjort ett så noggrant urval som möjligt anpassat till studiens omfattning 

(se Langemar 2008). Våra respondenter arbetar alla som HR-chef, inom olika organisationer, 

alla utom en är kvinnor och de är i varierande åldrar. Alla utom en har universitetsutbildning i 

botten, som personalvetare eller ekonom. Vår respondent utan utbildning är den som arbetat 

längst inom HR-området (25 år) och som chef inom detsamma (17 år). Övriga respondenters 

arbetslivserfarenhet inom sitt område anses för studien inte relevant och tas därför inte upp. 

Samtliga respondenters organisationer finns i Stockholms län. Organisationerna är 

verksamma inom områdena detaljhandel (livsmedel), IT-telekom, pension-bank-försäkring 

och produktionsindustri (trä, elektronik).   

Intervjuer 

Intervjuer har genomförts med sju respondenter från sju olika organisationer, under de två 

sista veckorna i april. Första kontakt med respondenterna har skett via telefon. 

Bokningsbekräftelse av intervjun skedde via mail, med återigen kort presentation av studiens 

övergripande syfte, datum, plats, tid samt etiska riktlinjer (Hermerén, 2011). Samtliga 

intervjuer genomfördes på respektive respondents arbetsplats, på deras eget kontor eller i ett 

mötesrum. Tidslängden på intervjuerna höll sig runt 60 minuter, vilket också var den 

efterfrågade tiden från vår sida till respondenterna vid intervjubokning. Intervjuerna spelades 

in efter att respondenterna åter tillfrågats om detta och godkänt det. Vi informerade om 

konfidentialitet, att deras deltagande var frivilligt och möjligheten till att avbryta deltagandet. 

Vidare redogjordes även för att framkommet material endast skulle användas för denna 

studies ändamål och inte komma tredje part tillhanda och avslutningsvis en kortfattad 

redogörelse vad intervjun skulle komma att behandla. Vid samtliga intervjuer har båda 

författarna till studien medverkat, för att underlätta senare tolkning av materialet och minska 

risken för missuppfattningar. Intervjuerna spelades in med mobiltelefonens program för 
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ljudupptagning, något som också garanterat säkerheten av förvaringen av det inspelade 

materialet då mobilen är personlig värdesak. En av författarna har haft huvudansvaret för 

intervjuerna. Detta dels för att respondenten ska känna sig mindre utsatt än om det är två 

intervjuare och dels för att det ger att den som har huvudansvaret blir ingående bekant med 

intervjuguiden och lättare kan navigera den utefter svar som respondenten delger (Aspers 

2011). Den andra författaren har deltagit vid sidan om och gjort minnesanteckningar som stöd 

för att också kunna ställa fördjupande och bekräftande följdfrågor. Intervjun inleddes med en 

förklaring till uppdelningen med en intervjuare och en antecknare, för att undvika eventuell 

förvirring från respondenten över att en författare sitter tyst. 

Valet av kvalitativa intervjuer har inneburit en förmåga av både flexibilitet och 

lyhördhet för att på så vis kunna tolka respondenternas svar och ställa följdfrågor på dem 

(Aspers, 2011).   Den semistrukturerade intervjumetoden har lett till att intervjuguiden 

strukturerats upp med ett antal olika frågeområden (se bilaga). Vissa av frågeområdena utgick 

från våra valda teorier - värdeskapande HR och Professionaliseringsteori - och har syftat till 

att få fram material för att besvara vår forskningsfråga. Varje område hade en huvudfråga med 

tillhörande underfrågor. Dessa var formulerade på så sätt att de skulle vara lättare att koppla 

svaren till de teorier som valts för att analysera det empiriska materialet. Intervjun inleddes 

med frågeområdet om respondenternas bakgrund vilket var avsett att fungera som en naturlig 

inledning på samtalet och avslutades med att fråga om respondenten hade något övrigt att 

tillägga.  

Kodning och analys 

Då intervjuerna spelades in möjliggjorde detta att de kunde transkriberas ordagrant som 

skapade ett material på drygt 70 sidor, vilket låg till grund för fortsatt arbete med analys och 

kodning (Aspers, 2011). Transkriberingarna gjordes samma dag som intervjuerna 

genomfördes för att kontakten med materialet inte skulle gå förlorat. (Langemar 2008) 

Flertalet genomläsningar av materialet gjordes gemensamt för att både bli förtrogen med 

materialet samt få en övergripande bild av vad som utkristalliserade sig (Ahrne&Svensson, 

2011). Initialt utgick kodningen främst från intervjuguidens teman och relativt omgående 

framträdde även övriga gemensamma beröringspunkter i det empiriska materialet som vi 

avsåg viktiga och sorteringen utgick från dessa båda aspekter (Aspers, 2011). Vi har försökt 

under arbetet att förhålla oss till att vi ha påverkats av våra valda teorier som är studiens grund 

och vår förförståelse (Ahrne&Svensson, 2011). Då vårt sätt att arbeta från början varit 
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deduktivt styrt sett utifrån att vi hade teorin i åtanke vid utformning av studien och 

intervjuguide (Bryman, 2011), har dock även en form av induktivitet funnits eftersom empirin 

från förstudien påverkat intervjuguidens slutgiltiga utformning och den sammanlagda empirin 

har påverkat kodnings- och analysarbetet. Den här typen av arbete talar Aspers (2011) om 

som ett ”sicksackarbete” fast ”mer målstyrt och mer strukturerat – det är en strategi”  s.   5 . 

Vi anser därmed slutgiltigt att vår studie får klassas som abduktivt byggd (ibid). Langemar 

(2008) skriver om abduktion i termer av växelverkan och belyser att det sättet att arbeta är i 

enlighet med den hermeneutiska cirkeln; att förståelsen som forskningen ger svänger i en 

process fram och tillbaka mellan förförståelse och förståelse. 

Att koda öppet och fokuserat utmynnade i ett kodningsschema som skapades i 

enlighet med marginalmetoden, vilket applicerades på de utskrivna transkriberingarna. Rad 

för rad undersöktes materialet utifrån kodningsschemat och markerat material färgkodades 

först och kopplades sedan till en sifferkod (Aspers, 2011). Vid behov skapades nya koder och 

underkoder allt eftersom och då vi arbetade på en intervju i taget kunde vi se hur 

kodningsschemat utvecklade sig och även att det fanns en stor samstämmighet mellan våra 

respondenter. Nyckelord skrevs i marginalen som också underlättade vid återtagning av 

materialet. Till sist kunde vi se att en mättnad uppstått i kodningen, att fler koder inte kunde 

genereras utifrån vad som framkom ur empirin (ibid.) och detta resulterade i tre teman vilka 

döptes till; ”Värdeskapande HR mot utveckling av affären – ett sätt att professionalisera”  

” vgränsa och visa på sin expertis ett sätt att professionalisera” och ”Professionaliseringens 

möte med andra grupper”.  essa teman låg till grund för analysen och citaten som används 

för att belysa det analyserade resultatet har valts för sin uttrycksfullhet (Langemar, 2008). 

Dessa har i viss mån omformats från talspråk till skriftspråk för att underlätta för läsaren. 

Exempelvis har ljudande såsom ”ehhh” och ”ahhh” och liknande tagits bort samt att vi 

tydliggör med citattecken inom citatet när en respondent uttrycker något från en tredje part. 

Vissa koder har under arbetets gång fallit bort då vi låtit arbetet med analysen 

begränsas av våra frågeställningar och därför bör det nämnas att ett selektivt urval har skett ur 

det empiriska materialet, då endast material av vikt för studien avhandlas. Avslutningsvis vill 

vi tillägga att även om vårt fokus konstant varit på att tolka HR-chefers upplevelser så är vi 

medvetna om att tolkningen också präglas av oss, vår bakgrund, utbildning och erfarenheter.  
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Metodologiska ställningstaganden 

Metodvalet, en kvalitativ ansats, grundades i studiens syfte att få en ökad förståelse för hur 

HR-chefer arbetar med värdeskapande HR och på vilket sätt det används för att 

professionalisera, i termer av att öka yrkesgruppens status. För att vi skulle kunna nå en 

djupare förståelse för våra respondenters subjektiva upplevelser ansågs metoden som mest 

lämplig och för detta har vi ansett att semistrukturerade intervjuer skulle vara tillräckligt 

(Aspers, 2011). Intervjuer ger möjlighet till insikt i intervjupersonernas subjektiva upplevelse 

och att få ta del av deras tankar och perspektiv, dock är det av vikt att ha i åtanke att 

respondenterna medvetet eller omedvetet också kan lämna felaktig information (Bryman, 

2011). Begränsning av studien föreligger då den baseras enbart på sju genomförda intervjuer, 

dock har urvalet av respondenter eftersträvats att vara representativt. Könsspridningen bland 

våra respondenter blev minimal, sex kvinnor och en man. Dock har vi försökt minska 

betydelsen av denna brist i urvalet med att intervjua respondenter med varierande ålder och 

olika lång erfarenhet av att vara HR-chef.  

Vår intervjuguide gav ett rikt empiriskt material som efter att samtliga intervjuer 

var genomförda tydde på att en mättnad uppstått i materialet såväl som kodningen. Med 

mättnad avses att forskaren i intervju efter intervju upplever att svaren som ges är desamma 

och återkommande i ett mönster och att det är mindre troligt att något nytt skulle framkomma 

vid ytterligare intervjuer av andra intervjupersoner inom fältet. (Aspers, 2011; Langemar, 

2008) Då det kan ses som en styrka att våra sju respondenter från sju olika organisationer var 

väldigt samstämmiga i sina upplevelser, kan det också anses vara en svaghet med endast en 

kontakt per organisation. Det ger en relativt ”tunn” inblick och kanske hade studien varit 

berikad av fler intervjuer per organisation för att uppnå en högre säkerhet i materialet. Vidare 

kan man resonera kring huruvida det hade varit oss till fördel att använda på förhand 

bestämda teman i en rent teoristyrd tematisk analys, men vår bedömning är att det då hade 

funnits risk att vi förbisett våra intervjupersoners röster. 

Som forskare i en samhällsvetenskaplig studie har vi ställts inför att besluta oss 

för val av perspektiv, metoder, urval av respondenter och analys- och kodningsarbete och som 

tillbörligt bör vi reflektera kring vår objektivitet. Vi har eftersträvat tillförlitlighet och 

transparens i den mån det går i denna studie, genom att så utförligt som möjligt visa hur vårt 

arbete gått till och ständigt hålla ett reflexivt förhållningssätt kring vårt arbete och våra val 

(Langemar, 2008.). 
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Validitet 

Validiteten är en viktig del i en studie som bör diskuteras och redogöras för. Validitet är ett 

begrepp som anger huruvida en studie verkligen undersöker det man avsett undersöka 

(Bryman, 2011). Langemar (2008) menar att i kvalitativa studier finns det två huvudgrupper 

av validitet att beakta, vars kriterier skiljer sig åt. Den ena huvudgruppen behandlar resultatets 

tillförlitlighet och att resultatet är förankrat i empirin. Vi har valt att fokusera studien kring de 

mest relevanta perspektiven som framkommit i empirin i förhållandet till syftet och att vi 

genom detta också lyckas visa på en realistiskt återgiven bild och att våra teoretiska 

resonemang vilar på det empiriska materialet.  Den andra huvudgruppen fokuserar på 

resultatets meningsfullhet och användbarhet i meningen att resultatet ska bidra med kunskap 

utifrån sitt syfte och att en praktisk nytta studien kan bidra med för att ge förståelse för 

liknande situationer (ibid.). Vår studie bidrar med att visa på hur värdeskapande HR bidragit 

till att HR professionaliserar sig. Ett förhållningssätt som skapar en plattform för framtida 

studier.  

Generaliserbarhet 

Langemar (2008) diskuterar generaliserbarheten i kvalitativa empiriska resultat utifrån att det 

som avgör generaliserbarheten är att resultaten inte baseras på mängd eller frekvenser, som 

kvantitativa resultat. Vidare betonas ändå vikten av att göra en bedömning av framkommet 

material utifrån hur pass resultatet är generaliserbart till studiens population och ämne. Dessa 

benämner Langemar som kvalitativ generaliserbarhet och pekar på olika former av 

dimensioner för detta. Den första handlar om hur data som framkommit förhåller sig till 

frågeställningen i fråga om hur väl detta ger en generaliserbar bild av valt ämnesområde. Den 

andra dimensionen Langemar lyfter fram, beskriver vikten av ett adekvat urval i fråga om 

generaliserbarhet på populationen men också vilka andra grupper som materialet skulle kunna 

tänkas appliceras på (ibid.). Då våra respondenter har möjlighet att byta arbetsplats, skulle 

detta troligtvis påverka deras arbete och nya erfarenheter skulle adderas vilket ger att studiens 

giltighet inte är beständig över tid. Vidare kan inte respondenternas upplevelser av sitt arbete 

inom respektive organisation generaliseras utan vår avsikt ligger i att belysa hur det upplevs i 

den kontext de befinner sig. Med viss försiktighet så tycker vi oss kunna skönja mer likheter 

än skillnader hos våra respondenter och att detta skulle kunna tyda på en generaliserbarhet för 

vår studerade population. Vi upplever också att resultat och analys täcker vad som avsetts 

studeras i denna studie.   
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Forskningsetiska principer 

I denna studie har samtliga av Vetenskapsrådet (Hermerén et al, 2011) sammanställda 

huvudkrav beaktats. I den första telefonkontakten för att undersöka deltagarvillighet 

informerade vi respondenterna i enlighet med informationskravet om studiens syfte samt om 

deras frivilliga medverkan och möjlighet till utträde närhelst så önskas, utan negativa följder 

för respondenten. Detta kom även skriftligen till respondenterna i en bokningsbekräftelse av 

intervjun via mail samt upprepades initialt vid intervjutillfället. Att informera respondenterna 

om studiens syfte ansågs inte negativt för studien, dock så angavs inte forskningsfrågan utan 

ett bredare formulerat syfte. Samtyckeskravet har uppfyllts genom att respondenterna frivilligt 

medverkar i intervjuerna, sett utifrån att samtycke från respondenten är medvetet beslutat i 

och med deltagande. En del av våra respondenter hörde sig för extra om huruvida studien 

skulle anonymiseras eller ej, då de trots befattning hade behov av att förankra med högre chef 

utifall så inte var fallet. Samtliga underströk att det inte var känslig information som skulle 

framkomma, utan mer en fråga om var varumärket syns. Vi förklarade att det inte är av 

intresse för studien att namnge varken företag eller respondenter och att all information som 

skulle kunna leda till igenkänning skulle komma att avidentifieras. I transkriberingen 

efterföljande intervjuerna har all koppling till respondenterna och deras organisationer 

avidentifierats och vi informerade även respondenterna att även intervjuerna genomförs från 

vår sida under tystnadsplikt. I och med detta är även konfidentialitetskravet uppfyllt. 

Forskarnas roll 

Vi har regelbundet under arbetet med studien reflekterat kring vår roll och hur vi har kunnat 

påverka studiens resultat. Förförståelsen har diskuterats ofta för att medvetandegöra att inga 

förgivettaganden sker och vi har ansträngt oss för att bibehålla ett så neutralt synsätt som 

möjligt. (Aspers, 2011) Vidare har tillgången till fältet också diskuteras, i termer av etiska 

principer och redovisning av material. Varje intervju har avslutats med en förfrågan till 

respondenterna om de önskar ta del av studien då den färdigställts. Detta för att dels visa 

uppskattning för vad deras deltagande bidragit med till vår studie, men även för att ge 

möjlighet till att se hur deras svar har presenterats och använts av oss. På detta vis kunde 

respondenterna i större utsträckning försäkra sig om att vår studie uppfyllt de etiska åtaganden 

vi sagt oss följa.  
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Resultat och analys 

I detta avsnitt presenteras de tre teman som utkristalliserats ur det empiriska materialet och 

sammanfattas var för sig. Resultaten är baserade på sju intervjuer med HR-chefer från olika 

organisationer. Citat från intervjupersonerna presenteras med deras nummer i 

ordningsföljden som intervjuperson och ersätter intervjupersonernas riktiga namn för att 

skydda deras identitet. 

Värdeskapande HR mot utveckling av affären – 

ett sätt att professionalisera 

Respondenterna anser att HR är med “överallt” i sina organisationer.  e har svårt att svara för 

vilka processer de inte är delaktiga i, vilket tyder på att HR är en väldigt övergripande 

funktion. Deras arbete sträcker sig djupt, brett och högt som lågt, vilket bidrar till att 

funktionens arbete en väldigt viktig del i respektive organisation. Det är viktigt med vilken 

inriktning HR-funktionen väljer att ta och vilka förutsättningar som den kan bidra med. Det 

handlar om att ha tydliga mål för att koppla olika projekt och processer mot affärsresultat. 

Arbetet innefattar bland annat att attrahera- och rekrytera nya medarbetare, motivera, 

introducera, utveckla, utbilda och avsluta befintliga medarbetare, varumärkesuppbyggande, 

organisationsutveckling, arbetsmiljöfrågor, arbetsrättsliga frågor för att nämna några. 

“HR är varumärkets insida, det är ju människorna, bärarna av alla värden och allt det man står för” 

(Respondent 7) 

Enligt Ulrick & Brockbank (2007) är det viktigt att kunna definiera vad värde är och att 

organisationens aktörer inte rör sig i olika världar. Det krävs också att inta rollen som genuina 

ledare för att kunna skapa en trovärdighet inom sina funktioner och inför mottagarna. 

Respondenterna ger uttryck för detta när de pratar om framtagandet av sin värdegrund. Hos 

samtliga respondentorganisationer innefattar det strategiska arbetet att ta fram en värdegrund 

som förankrats i högsta ledningen och utgår allt som oftast också direkt från VD. Olika 

former av projektgrupper har involverats med ansvar för implementeringen och det dagliga 

arbetet ligger på HR-funktionen. Respondenterna beskriver hur de använder sig av värdeord 

som en grund för arbetet, genom att skapa något unikt och kraftfullt för just sin organisation. 

Med hjälp av dessa ord anser de sig identifiera företagets själ, vilka de är och vad de står för 
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som organisation. Vidare arbetar de med dessa strategier för att kunna vara tydlig med vem de 

är som arbetsgivare för att kunna attrahera rätt personal och visa sina kunder vad de står för 

och kan leverera. I enlighet med Ulrich och Brockbank (2007) ska verksamheter fokusera på 

värdegenererande processer för att stå sig i konkurrensen. Att använda HR för att realisera den 

typen av arbete har gett att HR-arbetet har omstrukturerats till att bli mer strategiskt inriktad 

på att stödja verksamheten till positiva resultat. Vidare menar Ulrich & Brockbank (2007) att 

genom att använda sig av värdeord kan det både beskriva kulturen och hur människor inom 

den beter sig och på så sätt skapa ett gemensamt värde till viktiga aktörer. Detta ska i sin tur 

vara kopplat till att bidra till affärsmålen i sin tur. Vi tolkar det som att respondenterna arbetar 

för detta. Respondenterna uttrycker att det från arbetstagarnas sida finns ett högre syfte med 

anställning idag, de menar att en arbetsplats ska ligger i linje med medarbetarnas värderingar. 

Från kundsidan finns även ett ökat tryck på att organisationer ska vara tydliga i vad de står för 

som leverantör. En respondent beskriver också att de inte kan investera i vilka andra bolag 

som helst, medan en annan respondent beskriver att de visar vem de är som organisation 

genom sitt CSR-arbete. De menar att detta är av vikt då flertalet kunder efterfrågar just 

värdegrunden i en upphandlingssituation. Vi tolkar det som att HR-funktionen har den 

abstrakta kunskapen i form av att arbeta med värdeskapande HR och byggt egna begrepp och 

teorier utifrån detta. Detta tolkar vi utifrån de Brante (2009) menar att abstrakta 

kunskapssystem ger utövaren förmågan att genomföra handlingar som är svåra, skickliga och 

viktiga för allmänheten. Vi tolkar därför det som att en del av arbetet med värdeskapande HR 

blir den abstrakta teori som de kan visa på som deras abstrakta kunskapssystem. Ord som 

ansvar, engagemang, professionella nämns och orden ska inte bara ligga i linje med 

organisationen utan även syfta till att skapa önskvärda beteenden hos medarbetarna. Dessa ord 

används som utgångspunkt i flertal processer för att skapa en gemensam grund i syfte att 

genomsyra verksamheten. Samtliga respondenter ger uttryck för att det idag handlar om så 

mycket mer än att bara tjäna pengar som organisation. De beskriver hur organisationer vill 

förknippas med ett värde, vilket används som ledstjärna både för sina anställda och för sina 

kunder för att kunna mäta sig gentemot deras konkurrenter. En respondent pekar på vikten av 

värde och meningsfullhet i arbetet: 

“Jag tror det hjälper en att fatta beslut, sedan så ger det känslan att alla som jobbar på företaget, att 

man gör något meningsfullt. Ett företag kan inte bara stå för att vi ska tjäna pengar, ett företag måste 

också stå för att det här tycker vi är viktigt. (...) Det blir lättare för oss att attrahera nya medarbetare 

och att de vill stanna och jobba kvar, för att man känner att man gör något meningsfullt.” 

(Respondent 4) 
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Flertal respondenter beskriver att det finns en tidpunkt där de påbörjat en förändringsprocess. 

Detta har ofta varit kopplat till en omorganisation eller att en ny ledare börjat med stort 

engagemang för HR-frågor. Då har fokusen och riktningen på arbetat ändrats eller tagit större 

grepp inom organisationerna enligt respondenterna. Detta kopplar vi att i takt med 

organisationsutvecklingen kommer ny kunskap fram och i detta kan professionalisering 

uppstå (Brante, 2009). Utefter detta beskriver respondenterna hur de format HR-strategier 

som ska användas för att sätta en riktning och i förlängningen leda till affärsframgång. Detta 

är precis vad Ulrich & Brockbank (2007) menar att HR måste göra för att skapa värde i en 

organisation och på så sätt skapa sig ett eget synsätt med grund i affärsperspektiv. Flertal 

respondenter uttrycker att för att värdeorden ska få förankring och leva i organisationen och 

dess medlemmar, så måste det vara något de anställda kan relatera till och ställa sig bakom. 

De beskriver att de väljer därför att börja i ledarskapet för att få det att bli förankrat. Vi kan se 

att respondenternas organisationer arbetar med detta i form av exempelvis 

ledarskapsutbildningar. Där utbildas chefer i hur de ska arbeta med värdeorden alternativt får 

dessa själva vara med och ta fram hur de vill jobba med dem. Allt detta för att de sedan ska 

arbeta som “ambassadörer” och “förändringsledare” och kunna ta med sig värdegrunden ut i 

organisationen och ta den vidare till medarbetarna för att skapa engagemang, delaktighet och 

gemensam förståelse. När värdegrunden väl har implementerats belyser respondenterna vikten 

av att hålla arbetet med värdegrunden levande och ständigt aktuell. Arbetet med att ta fram en 

värdegrund är att det ska bidra till affären genom tydlighet i vem de är som organisation och 

vad de står för så arbetet måste ständigt genomsyra och fortgå. Ett sätt att arbeta med detta är 

genom årliga medarbetarundersökningar och vissa av respondenterna använder sig även av så 

kallade temperaturundersökningar som komplement till medarbetarundersökningarna. 

Temperaturundersökningarna ägnas specifikt åt värdegrundsfrågorna i syfte att undersöka hur 

närvarande värdegrunden är i medarbetarnas vardag. Andra återkommer kvartalsvis eller till 

och med varje månad med samtal eller enkäter eller liknande. De av respondenterna som 

beskriver att de använder sig av värdegrunden i medarbetarsamtal ser det som ett verktyg till 

att stämma hur medarbetarna ligger i linje med organisationens affärsmål. Vi kan koppla 

beskrivningen av arbetet med värdeskapande HR utifrån vad Freidson (1999) menar att ett 

gemensamt yrke är en samlad kunskap där människorna måste skapa ett stabilt och 

gemensamt språk. Detta är vad respondenterna gemensam beskriver med deras sätt att arbeta 

att de har utvecklat ett gemensamt mönster i form av kunskap kring värdeskapande HR. Detta 

för att kunna bygga en hierarkisk struktur för att fastställa sin kunskap (Freidson, 1999). En 

respondent uttrycker sig: 
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“När jag har coachsamtal med chefer, typ utbildningssamtal hur de ska prata med sin personal, då 

är det konstant att vi pratar om hur det kan bidra till affären om den personen ändrar beteende, eller 

hur skulle vi kunna tjäna mera pengar kopplat till att den här personen gör på ett annat sätt.” 

(Respondent 3) 

När de arbetar på det här sättet upplever respondenterna att medarbetarna “är med på tåget”. 

Detta i sin tur leder till att fler stannar kvar i organisationen och att samtliga arbetar mot 

gemensamma - och konkreta mål. En respondent beskriver också att värdegrunden ska bidra 

till ökad effektivitet och minskad stress då tydligheten kring vad som förväntas av 

medarbetaren ökar. Med olika konkreta mål och verktyg tolkar vi det som att respondenterna 

beskriver hur de skapar värde och försöker se till att andra ska uppnå dessa mål. Återigen ser 

vi hur respondenterna beskriver hur de försöker använda sig av vad som är av vikt enligt 

Ulrich & Brockbank (2007) för värdeskapande HR. Vi tolkar det som att de använder sig av 

olika strategier för att det ska ge ett ökat värde i att lyckas med att utveckla affären. Vi tolkar 

det som att respondenterna beskriver hur de aktivt arbetar med värdeskapande HR och hur de 

har tydliga strategier för att veta vad det medverkar till för organisationen. Genom detta kan 

vi tolka det som att respondenterna skaffar sig kontroll över sitt yrkesområde och kan på så 

sätt positionera sig i förhållande till andra yrkesgrupper i enlighet med Freidson (1999). I 

respondenternas beskrivningar av organisationernas arbete med värdeskapande HR så ger de 

uttryck för att det är HR-funktionen som besitter rätt kompetens och äger arbetet mot att 

utveckla och leda processer. Detta tolkar vi som en del i att de särskiljer sig som yrke för att 

sträva efter yrkes- och kunskapsmonopol (Selander, 1989). Att visa och fastställa deras 

kunskap kan vi tolka som att det handlar om att uppnå en specifik status för att omfatta en 

särskild typ av specifik kunskap (Selander, 1989).  

Avgränsa och visa på sin expertis ett sätt att 

professionalisera 

Respondenterna ser en stor utveckling av HR-yrket. De beskriver att de tidigare sågs som en 

administrativ, traditionell personalavdelning. Med att till största del arbeta operativt och 

omedelbart, till att idag vara en supportfunktion i att ta fram strategier med förståelse för - och 

vara delaktig i att gynna affären. Att omorganisera personalansvaret har varit en viktig del för 

flertal av respondenternas organisationer.  

“Jag tror att det strategiska arbetet har alltid pågått i ett företag men nu är HR med i det arbetet och 

bidrar med sin kompetens.” (respondent 4) 
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Samstämmigt ger respondenterna uttryck för att de mer och mer avgränsar sina 

arbetsuppgifter i form av att de lyfter in och lyfter bort sådant som de anser ska ingå i 

respektive uteslutas ur rollen. De beskriver att de blir den faciliterande kraften bakom HR-

processer som sker runt om i organisationens verksamhet och genom detta bidrar de till att 

vara ett professionellt stöd till cheferna. Det innebär att de utbildar, utvecklar och vägleder 

organisationens chefer i deras arbete. De beskriver också en utveckling mot ett mer utpräglat 

synsätt att “chef ska vara chef” och att ett led i det arbetet är att få chefen att verkligen ta 

ansvar för allt arbete runt sina medarbetare. Cheferna ska själva till exempel kunna fylla i 

anställningsavtal, samt att ansvar för arbetsmiljöarbetet ska ligga ute i verksamheten och att 

cheferna sköter administration avseende sådana typer av uppgifter. Respondenterna beskriver 

också hur HR som funktion har tagit rollen av en kontrollfunktion, genom att dels visa på 

vikten av arbetet men också följa upp att det faktiskt blir gjort. På så sätt blir de en 

stödfunktion mot organisationens medarbetare. HR leder och följer upp statistik över 

sjukutveckling och är engagerade i rehabiliteringsarbete men de beskriver att själva 

arbetsmiljöskadearbetet är chefernas ansvar. Det tolkar vi som att HR mer och mer renodlar 

sin egna arbetsuppgifter och “trycker ut” uppgifter som de inte anser ligger inom ramen för 

rollen. Ett sätt att professionalisera yrket ytterligare kan vara genom att rensa upp bland 

arbetsuppgifterna för att få en tydligare profil om vad som ska ingå i yrket och visa på sin 

specialistkompetens. Detta tolkar vi utifrån vad Abbott (1988) skriver om vad som krävs för 

att ingå i en profession. Ett yrke behöver hitta vad som är unikt genom speciella kompetenser 

och kvalitéer för att särskilja sig från andra grupper och det ser vi att HR kan tydligare visa på 

när de omformar organisationen sätt att arbeta. Som en av respondenterna uttrycker sig: 

“HR är väldigt drivande i processer; vi är inte de som ska göra processen, så vi är drivande att se till 

att cheferna kan göra det och se till att cheferna har möjlighet och utbildning till att göra det. Först 

gör cheferna sitt jobb sen är HR väldigt aktiva i att kalibrera det och titta på hur det görs på rätt 

sätt.” (Respondent 2) 

Ett gemensamt drag för samtliga respondenters organisationer är att de på ett eller annat sätt 

gett lön en egen avdelning; vissa har kvar lön som ett separat “ben” i HR-funktionen, en 

organisation har ett lönekontor på annan ort och en organisation har skapat ett eget 

dotterbolag för hantering av lön. Samtliga respondenter ger uttryck för att de ser lön som ett 

eget yrke. Detta tolkar vi i enlighet med Abbott (1988) om att skapa någon slags egen 

yrkeskunskap inom sitt område. Att separera sig från lön blir då ett sätt att särskilja sig och 

skapa sig en tydligare roll med högre anseende. Freidson (1999) menar också att en 

yrkesgrupp kan skapa sig makt i form av dess specifika kunskap. Om HR anser att den 
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kunskap som krävs för att “knacka lön” inte ingår i den specifika kunskap som 

respondenterna uttrycker att de har så kan de skapa makt i form av att förändra funktionens 

struktur. Nedan beskriver en respondent sin syn på att yrkena bör vara separerade: 

“Man ska göra hela spannet, det är så mycket som landar på oss på HR. Men att just bli av med 

löner, det är ju en helt egen profession - skild från HR. (...) Vi ska inte knacka i en databas - det är 

löneekonomer som gör det, det är som redovisning, ett helt annat yrke!” (Respondent 3) 

Respondenterna beskriver hur arbetsuppgifter som de väljer att fokusera på, är arbetsuppgifter 

av mer krävande art som kräver specifik kompetens. De förklarar hur HR-funktionen är 

drivande i arbetet gällande projekt och kontinuerligt arbete med värdeskapande HR och att en 

stor del av arbetet handlar om att hitta bättre lösningar och förslag. De arbetar med 

exempelvis bonusmål, utvecklingsmål och prestationsmål för varje medarbetare samt att ha 

olika handlingsplaner för varje enhet inom organisationen för att förbättra affären. De 

beskriver att de hela tiden har organisationens affärsmål i åtanke och att det krävs att de ser 

över vilka kompetenser som finns och vilka som behövs för att säkerställa rätt kompetens 

finns i organisationen hela tiden. De förtydligar hur de som HR-chefer behöver ha rätt 

kompetens för att veta vad som “gäller på marknaden” och att anpassa sin strategi därefter.  e 

beskriver att mycket går att påverka och driva utifrån den erfarenhet och kompetens som de 

besitter och att de därför anser att HR-funktionen ska vara den som arbetar med allt som 

medverkar till att organisationens ligger i linje med affären. De beskriver även hur olika 

sorters arbete ”ligger på deras bord” och därför menar det att det är viktigt att strukturera upp 

vad de specifikt behöver arbeta med. Detta tolkar vi utifrån Freidson (1999) som menar att 

profession är en yrkesmässig kontroll av arbetet som utförs. Genom detta så kan HR skapa sig 

en kontroll över arbetet och visa på sina kunskaper och färdigheter i ett specifikt område 

genom att ta bort det som de inte anses gå inom ramen för yrket. Utifrån att respondenterna 

uttrycker sig att lön är ett helt annat yrke kan vi tolka det som att det finns konkurrens mellan 

de olika yrkesområdena. HR vill hitta något som är unikt, som andra inte kan konkurrera inom 

i enlighet med Abbott (1988). Vidare beskriver respondenterna hur de är väldigt mycket 

involverade i alla olika projekt och att de har en helhetssyn över vad som sker inom 

organisationen. Som en respondent uttrycker sig: 

“Involveringen i olika projekt har blivit mer, man ser fördelarna med att blanda in oss. Vi har en god 

helhetssyn på hela bolaget, det är inte så många andra som har det. Vi ser ju alla som är i bolaget 

och kan strukturen var alla är någonstans och på vad folk har för några...jag kan inte säga att jag 

kan allas CV‟n men jag vet ju någorlunda vad varje befattning kan leverera in.” (Respondent 3) 
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Respondenter beskriver att mångt och mycket handlar om att visa på att HR är en viktig 

funktion och att man förstår den ekonomiska delen för att koppla det till lönsamhet i bolaget 

och utifrån det blir det lättare att ta mandat över processer. De menar att deras roll innebär att 

kunna lägga om personalstrategin i takt med upp- och nedgångar i organisationerna. Dock 

poängterar samtliga respondenter att arbetet måste vara väl förankrat i högsta ledningen och 

att det övergripande ansvaret ligger på V .  etta för att det inte ska bli tydliga “HR frågor” 

utan att HR istället ska vara experten och skapa forum för frågorna. Endast en av 

respondenterna har inte HR-funktionen representerad i sin ledningsgrupp. Hon beskriver ändå 

att de är bidragande och rådgivande i beslutsfattande inom organisationen men att de ser en 

riktning mot att nå en plats i ledningsgruppen inom kort. Respondenterna uttrycker att det är 

VD som haft en uttalad strategi i satsningen på värdeskapande HR och att detta gett HR 

ansvar och mandat i att utveckla, implementera, förankra och driva ett värdegrundsarbete som 

syftar till affärsutveckling. Vi tolkar detta som att HR som profession inom respondenternas 

organisationer nu tydligt har nischat in sig som experter på sitt område och genom detta är en 

självklar del av sina organisationers styrfunktion. Abbot (1988) menar att det kan finnas en 

utomstående kraft som styr för att bidra till att ny kunskap och skicklighet tas fram i takt med 

organisationsutvecklingen. Detta kopplar vi till att VD är den kraft som synliggör HR’s 

kompetens och att det bidrar till att yrket erkänns från ledningens sida eftersom att mycket av 

det viktiga arbetet läggs på HR’s ansvar. Detta i och med att värdeskapande HR 

implementerats som övergripande strategi i alla respondenters organisationer. Vi tolkar det 

som att VD eller ägare ser att HR är en stor roll i det strategiska arbetet som bidrar till 

utveckling av affären. Detta ska i sin tur erkännas i det officiella samhället enligt Freidson 

(1999).  

Professionaliseringens möte med andra grupper 

Respondenterna ger uttryck för att deras arbete innefattar att skapa enlighet inom 

organisationen för att bidra till positiva resultat. Samtliga respondenter beskriver att de är 

arbetsgivarens representant men att det fortfarande lever kvar bland medarbetarna att man är 

“på deras sida”. I takt med att organisationerna har förändrats och HR tagit sig en tydligare 

roll i affärsutvecklingen. Trots detta så finns det fortfarande en motsägelse över vad HR-

funktion faktiskt gör och bidrar med organisationen. Vissa respondenter menar på att 

förändringsarbete tar väldigt lång tid att genomföra och att det alltid bidrar till någon form av 
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motstånd medan andra också ger uttryck för att synen på HR inte har förändrats i samma takt 

som funktionen som sådan.  

”Jag tror medarbetarna ligger kvar i föreställningen om den rollen vi hade för 20 år sen skulle jag 

säga. För när jag går ut och pratar om vår roll, för medarbetare, då tror de att vi är till för dem och 

det säger jag att det är vi inte. Vi är arbetsgivarens representanter. Sen som jag sa tidigare, så har vi 

på HR en uppgift att se till att i varje situation har med en chef och medarbetare att göra, att se till 

att göra det så bra som möjligt. T ex i en omplaceringssituation eller en avvecklingssituation, så har 

vi en roll att göra det så bra som möjligt för medarbetaren också. (Respondent 5) 

Respondenterna beskriver att deras arbete inte alltid har bemötts som en egen funktion med 

tydliga avgränsningar och att organisationens medlemmar har en begränsad syn på vad som 

egentligen ingår i HR’s arbete. De beskriver hur det finns en otydlighet i vad de är inblandade 

i för olika processer och att det därför finns en tendens att skjuta över saker till HR-

medarbetarna som egentligen inte hör hemma där. Det ges uttryck för att de i vissa lägen 

måste förklara att det inte ingår i HR’s arbete att exempelvis ansvara för fruktkorgar, ringa 

vaktmästare angående toaletter  eller “vara psykolog” till medarbetare. När det förändras inom 

organisationerna och HR tar en mer konkret, strategiskt roll tolkar vi det som att andra 

professioner försöker bevara och skydda det som faller inom ramen för deras intresse (Evetts, 

1999). Vi tolkar det som att idag lever vi i en annan samtid där ett flertal nya yrkesområden 

förstärks och därav också HR-arbetet. Selander (1989) beskriver hur det handlar om att 

utestänga andra grupper utifrån det som inte går under kravet för yrkets kompetens ,vilket vi 

tolkar det motstånd som respondenterna beskriver. Som vi tidigare nämnt har respondenterna 

beskrivit att det vid en specifik tidpunkt skett en skiftning i fokus från ledningens sida mot ett 

mer affärsinriktat HR-arbete. När detta skulle implementeras i organisationerna beskriver 

respondenterna att det från vissa håll inom organisationen fanns ett ifrågasättande kring vikten 

av arbetet och vad det egentligen skulle leda till. Respondenterna resonerar att det skulle 

kunna bero på att det inte tydligt framgick vilket värde det skulle ge och att det är svårt att 

förutse en strategi innan den är genomförd. I arbetet med att driva och utveckla 

värdeskapande HR så är det ofta liknelsen med ett förändringsarbete som uppkommer; att det 

alltid finns vissa som motsätter sig det som ska ske och att det inte alltid behöver handla om 

att de faktiskt emotsätter sig det arbete som ska genomföras. Ett visst motstånd tolkar vi 

uppstår då Freidson (1999) menar att det finns krafter inom en profession som motverkar att 

ny kunskap och skicklighet tas fram. Om det visar sig att andra anser att HR inte har 

tillräckligt mycket kunskap kring området så handlar det om att utestänga HR för att andra 

yrkesgrupper finner sig ha monopol över kunskapsområdet (Selander, 1989). 
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Respondenterna beskriver hur alla är inte alltid “med i matchen” gällande de visioner och 

idéer som respondenterna beskriver att de vill utveckla. En respondent uttrycker sig så här: 

“Ofta får man höra kommentarer från chefer som varit med länge „jaha men sådär har vi inte gjort 

förut, nämen sådär gjorde vi inte förra gången‟ och då får man ju berätta vad som är tanken bakom 

och att vi ser att det här är ett arbetssätt som man arbetar med här” (respondent 1) 

Vissa av respondenterna har gett uttryck för att de måste bevisa vad de kan, att de inte alltid 

ges mandat samt att arbeta med HR ofta kräver förtroende för den enskilda personen från 

verksamhetens medlemmar. Att arbeta med HR-frågor kräver ett brett spektra av kompetens 

och förmågor; att man ska kunna växla mellan att vara lyhörd och ödmjuk till att vara 

drivande och kunna sälja in rätt tankesätt. Ett flertal av respondenterna ger uttryck för att de 

anser att det är den konstanta problematiken för HR, att visa på att de faktiskt besitter en bred 

kompetens varav mycket av arbetet styrs av lagar, regler och ekonomiska mål. HR använder 

sig av sin expertis och kunskap mot att leda affären mot bättre resultat och detta är något som 

vi tolkar inte ännu har lyckats etablera sig fullt ut som en erkänd ny kunskapsklass som 

innehar samma typ av status som de klassiska professionerna som läkare och ekonomer 

(Brante, 2005). Ett flertal respondenter beskriver också hur det arbetet som de utför inte alltid 

är mätbart och att det därför inte heller får samma genomslag som en del andra funktioner 

inom organisationen, men samtidigt menar de att det finns en problematik arbetet inte alltid 

kan eller behöver mätas. Det beskriver hur det inte går att likna på samma sätt som en 

resultaträkning som beskriver i detalj vad saker och ting genererar, utan att deras arbete 

istället är mer subjektivt och därför kan anses som “flummigt”.  bbott        beskriver hur 

värdeladdad kunskap används som medel för att befästa en professions expertis; endast en 

läkare kan bota en sjuk, endast prästen kan frälsa en individ. Att öka mätbarheten i sitt arbete 

är något som är önskvärt för vissa respondenter då de på så sätt skulle kunna visa på vad de 

faktiskt gör och därmed befästa deras position. Om organisationens medlemmar inte är 

medvetna om vad HR gör så kommer det symboliska värdet missvisas som skapar status för 

yrket som Abbott (1988) menar. Därmed kan vi tolka det som att HR har det symboliska 

värdet i form av att utveckla affären med hjälp av värdeskapande HR och på så sätt 

professionaliserar de sig. Om det symboliska värdet ska visas gentemot organisationens 

medlemmar kan det vara av vikt att visa tydligare på vad de faktiskt är med och bidrar till. 

Om det inte syns att HR är med och bidrar till affären kommer ingen heller inte se det värde 

som deras arbete genererar. Det symboliska värdet ska enligt Abbott (1988) skapa en ökad 

status och därmed kan HR som profession ges högre anseende. En respondent uttrycker sig: 
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“Många ser HR som en liten flumbulleverksamhet som inte har någonting att göra med någonting 

annat utan att vi endast går omkring och ska vara lite mysiga. „Det är så himla härligt med er på HR 

som alltid kommer in och ler‟. Vi måste visa på att vi är skitbra på arbetsrätt och så vidare. Vi måste 

bli bättre på att förklara varför vi gör massa satsningar ” (respondent 6) 

Respondenterna beskriver också hur det kan vara svårt att vara i den konsultativa rollen där 

man faktiskt kan se vad som konkret behöver göras, men att de inte har befogenhet att 

genomföra detta, då det arbetet ska ligga på organisationens chefer. Här beskriver även 

respondenterna vikten av att just “kunna sälja in” rätt insikt till chefen och att mycket av 

arbetet handlar om att skapa förtroende för att visa på att de är kunniga i sitt arbete. Det menar 

också att de behöver förklara väldigt mycket varför vi sätter upp vissa policys och riktlinjer 

som därmed ska kunna skapa ett ökat handlingsutrymme som leder till positiva resultat. En 

respondent menar att hon ibland påminner organisationens chefer om att ta stöd från hennes 

medarbetare som är kunniga i frågan. Vi tolkar det som att andra grupper inom organisationen 

försöker att bevara den struktur som alltid har funnits för att kunna utesluta att den hierarkiska 

ordningen förändras (Brante, 2009). Det ter sig på så sätt enligt Torstendahl (1989) en social 

stängning från andra inom organisationen för att maximera och begränsa åtkomligheten till de 

resurser som gruppen anses vara lämpliga till. En annan grupp kan därmed utestänga HR för 

att de vill bevara den lilla krets som de anser är lämpliga och kvalificerade för yrket. 

Något som inte är gemensamt för respondenternas respektive HR-funktioner är hur de 

samarbetar med andra avdelningar i sitt arbete att finna en tydligare strategi och samverkan. 

Några respondenter beskriver hur de har slagit ihop HR-funktionen med 

Marknad/kommunikation för att få allt att hänga i hop i organisationen och på så sätt kan de 

skapa en tydlighet som kan leda till goda affärsresultat. Det beskriver hur det är av vikt att 

arbeta tvärs inom en organisation och att det blir enklare att på så sätt driva viktiga frågor. En 

respondent beskriver att andra funktioner har gett uttryck för att det är svårt att samarbeta i 

frågor som båda anser sig äga. Det kan också handla om att det inte finns plats för fler 

funktioner inom ledningsgruppen och att det bästa därför kan vara att slå ihop funktioner så 

att de viktiga frågorna blir gemensamma ur organisationen synpunkt. Detta är något som 

Ulrich & Brockbank (2007) menar är av vikt när en organisation ska ha tydliga strategier, att 

jobba i nära samarbete med andra funktioner inom en organisation. Även Abbott (1988) 

beskriver hur en profession inte enbart strävar efter att skapa någon slags egen yrkeskunskap 

utan också efter ett så stort verksamhetsområde som möjligt. Samarbetet med andra 

avdelningar kan också kopplas till Selander (1989) som menar att det är en strategi som 

yrkesgrupper kan ta till för att under perioder ingå allianser med andra yrkesgrupper för att 
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stärka sin egna ställning och höja yrkets status. De respondenter som jobbar i nära samarbete 

med marknad/kommunikation kan då skapa högre status och få med sig fler individer som kan 

jobba mot samma mål istället för att konkurrera om verksamhetsområde där andra anser sig 

ha makt. Detta är en strategi som kan reducera konflikt och mobilisera resurser enligt 

Selander (1989).  

Diskussion  

I detta avsnitt förs en diskussion kring arbetets upptäckter och dess brister, samt tankar som 

dykt upp under studiens gång. Avslutningsvis diskuteras förslag till vidare forskning inom 

området för studien. 

I denna uppsats har vi utgått från syftet – hur HR-chefer arbetar med värdeskapande HR och 

på vilket sätt det används för att professionalisera, i termer av att öka yrkesgruppens status. 

De frågeställningar som studien har utgått från är: 

 Hur beskriver intervjupersonerna att de skapar ett unikt och kraftfullt värde till 

organisationen? 

 Hur upplever intervjupersonerna att detta tas emot av andra grupper inom 

organisationen? 

 Hur kan detta förstås genom teorin om professionalisering? 

Att arbeta med värdeskapande HR är ett sätt för HR-cheferna att visa på sin samlade kunskap 

och expertis mot att kunna särskilja sig från andra yrkesgrupper. Utifrån det sammanställda 

resultatet har vi fått en god inblick i hur samtliga respondenter arbetar med värdeskapande HR 

som vi sedan har tolkat som ett sätt för yrket som sådant att professionalisera sig mot ett 

erkännande. I enlighet med Ulrich & Brockbanks (2007) teori kring värdeskapande HR pekar 

de övergripande resultaten i vår studie på att de intervjuade HR-cheferna utförligt beskriver 

hur de arbetar med strategier för att skapa något som är unikt och kraftfullt för just deras 

organisation. Gemensamt för alla medverkande organisationerna är att de jobbar utifrån en 

värdegrund byggd på värdeord, vilket vi tolkar som deras sätt att visa på att de har gjort något 

som är unikt och kraftfullt. Dock ser vi att det handlar om en trend som sådan utifrån samtliga 

HR-chefer att jobba med dessa värdeord för att på så sätt urskilja sig från andra 

organisationer. Vi ser hur de ständigt har medarbetare, chefer och kunder i beaktande genom 
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att kunna mäta sig gentemot konkurrenter. Resultatet tyder också på att HR-cheferna har 

utvalda strategier för att implementera och genomsyra hela organisationen i att hålla 

värdegrunden ständigt aktuell som ett sätt för att visa på sin kunskap och expertis.  

            Utifrån vårt resultat kan vi visa på hur HR-arbetet har förändrats och har legitimitet i 

form beslutsfattande samt vikten av arbetet med värdeskapande HR. Det som tidigare 

forskning (se exempelvis Farndale, 2005) har beskrivit krävs för att yrket ska skapa status är 

sådant som legitimitet i beslutsfattande, affärsstrategier och visa på sin kunskap. Detta är 

något som vårt resultat pekar på att HR-cheferna har. Dock är professionaliseringen 

fortfarande i sitt faktum då mötet med andra grupper visar på hur motstånd och utestängning 

ligger till grund när en grupp försöker att utveckla en gemensam kunskapsbas för att särskilja 

sig mot andra. Det är tydligt hur samhällsförändringar har skapat ett yrke som måste ta större 

ansvar i vad som ska generera värde då det handlar om att hela tiden kunna sticka ut gentemot 

omvärldens konkurrens.  ärmed har de också tagit ett steg bort från de ”mjuka frågorna” och 

förändrat dem till affärsstrategier. Dessa förändringar har också skapat ett yrke som har fått en 

annan roll inom organisationer med vikten av värdeskapande HR, vilket 

professionaliseringsteorin kan hjälpa oss i att förstå. Genom att HR-cheferna visar på sin 

specifika kunskap och expertis kring värdeskapande HR och kan de därmed särskilja sig från 

andra yrkesgrupper. Vi ser det som att HR är en yrkesgrupp som inte har lyckats få tillräckligt 

mycket makt och status i takt med att deras arbetsuppgifter har förändrats. Resultatet visar på 

att HR-chefernas arbete med att skapa något unikt och kraftfullt utifrån Ulrich & Brockbanks 

(2007) teori om värdeskapande HR inte alltid tas emot utan motstånd från andra inom 

organisationen. Detta ser vi som en del i att HR professionaliserar sig som grupp. Att HR intar 

ny kunskap som bidrar till att en ny profession växer fram ur arbetet med värdeskapande HR, 

ser vi som att upplevelserna av arbetet kan visa på motstånd från andra gruppen när den nya 

rollen tillkommer i enlighet med Abbott (1988). Att HR-cheferna belyser att det finns en del 

motstånd inom organisationerna kan vi koppla till att HR innefattar en bred roll och att det 

kan handla om att yrket som sådant går över gränsen för andra yrkesområden. Andra 

professioner vill därmed bevara sitt intresse och det kan vara ett sätt att kontrollera sina 

arbetsområden. Enligt Brante (2009) så skiftar statusordningen beroende på vilka 

kompetenser som uppfattas som viktigast under ett samhälle eller viss period. Därmed borde 

också statusordningen så småningom skifta i takt med att HR rensar ut sin yrkesroll och tar 

mer makt över sina arbetsuppgifter och visar på sin faktiska kunskap. Vidare beskriver några 

av HR-cheferna hur de valt att samarbeta med andra funktioner så som 
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marknad/kommunikation, vilket kan ses som ett sätt enligt Selander (1989) att skapa 

ytterligare allians med ett annat yrkesområde för att skapa status till professionen. Detta går 

dock emot vad som beskrivs i resultatet kring hur HR-cheferna rensar i deras yrkesroll. 

Därmed borde resultatet istället peka på att fortsätta ha lön i sitt yrkesområde för att höja 

status ytterligare. Freidson (1999) beskriver hur ett yrke måste hitta vad som är unikt för att 

särskilja sig från andra grupper men också att det är av vikt att dessa kunskaper erkänns 

officiellt. Resultatet visar på att HR-cheferna vill medverka till att skapa tydligare roller och 

att jobba med det som faktiskt är av vikt för deras yrkesroll. Därmed tolkar vi det som att 

rensa i sin yrkesroll innebär att rensa i det som tidigare inte ha erkänts officiellt. I andras 

anseende kan det vara så att marknad/kommunikation lyckats erkännas som profession och 

genom att ingå en allians med den funktionen kan det skapa högre anseende och status och gå 

mot ett officiellt erkännande. 

Freidson, (1999) menar att för att ingå i en profession så krävs det att ett yrke 

hittar vad som är unikt genom speciella kompetenser och kvalitéer för att särskilja sig från 

andra grupper. Detta kan vi utifrån våra resultat se att det blir problematiskt för HR som 

yrkesgrupp att särskilja sig i eftersom att deras specifika område går i linje med andra 

yrkesgruppers arbetsuppgifter. Dock ser vi att HR-cheferna beskriver hur de använder sig 

specifikt åt arbetet med värdeskapande HR som därmed kan hjälpa dem i att visa på att de har 

den övergripande synen på organisationen som helhet och att arbetet därför passa att ligga på 

HR-funktionen ansvar. Desto mer detta arbete får legitimitet och kan klassas att ingå under 

HR-funktionen som helhet så kommer deras arbete också erkännas officiellt och de kan skapa 

något som är unikt utifrån andra yrkesgrupper. Därmed borde det inte fortfarande vara 

otydlighet kring vad HR-funktionen egentligen gör och vad som ingår i deras yrkesroll, utan 

arbetet med värdeskapande HR skulle ha utkristalliserat sig och skapat den status som 

yrkesgruppen förtjänar. Vidare ser vi att det skulle vara intressant för vidare forskning att 

undersöka hur olika professioners status är kopplat till genus då HR-yrket domineras av 

kvinnor vad gäller utbildningen och de som arbetar (Bengtson & Akademikerförundet SSR, 

2013). Vi skulle tycka att det är av vikt att studera hur ett yrkesområde som går bort från de 

”mjuka frågorna” mot att vara en del i ledningsgrupper eventuellt förändras mot att inte längre 

anses gå under ramen som kvinnodominerande yrke. Detta då det skulle vara av nytta att 

förstå varför vissa professioner erkänns officiellt och skapar status medan andra inte gör det.    
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Bilaga – intervjuguide 

Bakgrundsfrågor: Vilken utbildningsbakgrund har du? Hur länge har du arbetat som HR-

chef? 

Organisationsfrågor: Hur länge har du varit i den här organisationen i den här rollen? Hur är 

HR-funktionen uppbyggd i er organisation? 

 Kan du utveckla vad varje funktion gör? 

 Vad ingår i din roll som HR-chef? 

 Finns HR med i ledningsgruppen? 

Processfrågor: Vilka processer är HR involverade i? När blandas HR in?     

Förändringsfrågor: Har HR-arbetet förändrats? Hur?  

Värdeskapandefrågor: Jobbar ni med värdegrundsarbete i er organisation? 

 Hur har värderingsgrunden tagits fram? Av vilka? 

 På vilket sätt arbetar ni med värdegrundsarbete?  Varför arbetar ni med detta?  

 Har ni en tydlig koppling mellan era värderingar och er affärsidé/affärsstrategi? 

 (Om ja/nej: Är det viktigt? Hur fungerar det? Vad bidrar det till?) 

Motståndsfrågor: Hur tas det emot i praktiken inom organisationen?  

 Finns det hinder? Vilka och hur brukar eventuella motstånd yttra sig? Vad innebär 

eventuellt motstånd för arbetet? För HR- rollen?  

 Upplever du att det finns utmaningar i ditt arbete som HR-chef?  

 Vad är de kopplade till? 
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