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Abstract 

Before conducting this study, we observed how a lot of Swedish companies replaced Swedish 

job titles with English titles. As HRM-students, we noticed that a lot of companies in Sweden 

replaced their old personnel departments with new HR-departments. This became the 

starting-point of our study. We questioned why this change was happening in society and 

wanted to further investigate how the change could affect the co-workers within the 

organisation and their professional identity. The purpose of this study was, by using a 

qualitative method, to study how an HR-transformation in an organisation may lead to a 

change in the professional identity for the HR-staff.  

 

The qualitative study has been conducted with an abductive approach. We have carried out 

six interviews with HR-employees in two different organisations.  

 

Our conclusions are that an HR-transformation do affect the professional identity through 

various dimensions of identity in work. We also conclude that the HR-transformation results 

in a higher prestige for the HR-occupation. Overall, the HR-transformation have been a 

positive experience for the participants in our study.   
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1. Inledning 

I inledningskapitlet presenteras bakgrunden till vår studie om HR- och personalyrket och 

därefter förs en problemdiskussion kring identitet i samband med förändringar av yrkestitlar 

och yrkesroller. Vi redogör också för studiens forskningsfrågor samt det övergripande syftet.  

1.1 Bakgrund 

När gick du senast till din lokala hökare1 eller bodknodd2? Har ni någon räntmästare3 

anställd på kontoret? Öppnar du dörren när nasaren4 ringer på? Förmodligen känner du till 

alla dessa yrkesgrupper, men under andra benämningar.  

 

Det finns olika anledningar till att yrkestitlar förändras, och ofta är det en naturlig följd av 

samhällsförändringen. Internationalisering är en av anledningarna i och med 

språkförändringar, samt anpassningen till en mer global värld genom implementering av 

internationella titlar. Att höja ett yrkes status är ytterligare en anledning till att yrkestitlar 

förändras, exempelvis när städare blev lokalvårdare. I samhällsdebatter talas det ofta om att 

öka statusen av exempelvis olika yrken, utbildningar eller sektorer för att få bukt med ett 

samhällsproblem. Några exempel som Alvesson (2011) ger är vårdyrken, lärarjobb, 

ingenjörsutbildningar eller den offentliga sektorn. Statusförbättringsprojekt är vanliga och 

tenderar, enligt Alvesson (2011) att handla om etiketter och titlar snarare än vad personen 

faktiskt kan, gör och åstadkommer. Ytterligare ett exempel på ett statusförbättringsprojekt är 

inom yrkesgruppen personal- och HR-specialister, vars funktion haft och fortfarande har en 

låg status i många organisationer (Alvesson 2011).  

 

“Personalspecialister som yrkesgrupp har under en längre tid försökt att lyfta fram sitt 

yrkeskunnande och därmed stärka sin identitet och öka sin status i företag och andra 

organisationer” (Alvesson 2011, s.174). 

  

                                                 
1
 Äldre benämning på någon som hade en handelsbod och som i liten skala sålde livsmedel. (Johnson 2016).  

2
 Äldre benämning på butiksbiträde (Johnson 2016).  

3
 Äldre benämning på tjänsteman med ekonomiansvar (Nationalencyklopedin u.å, Räntmästare.) 

4
 Äldre benämning på dörrförsäljare (Johnson 2016).  
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Vi har valt att i denna uppsats diskutera betydelsen av status och dess inverkan på 

yrkesidentiteten inom personalyrket. Med begreppet yrkesidentitet syftar vi på den 

konstruerade yrkesidentiteten som i sin tur kan definieras av att känna en tillhörighet och 

särskiljande från andra (Alvesson & Lundholm 2014). Oavsett vilket yrke du har kan vi 

konstatera att titeln har stor betydelse för yrkesidentiteten, och därmed även för vilken status 

du har i samhället och organisationen. Weber och Lundquist (1983) definierar status som 

positiv eller negativ social prestige. Den kan vara grundad i antingen livsstil, utbildning, 

härkomst eller yrke. Beroende på vilken status ett yrke har bemöts vi med olika grad av 

erkännande och respekt, vilket i sin tur påverkar vår identitet (Ulfsdotter Eriksson & Flisbäck 

2011). I företag och organisationer förekommer två begrepp vid beskrivandet av 

personalyrket. Dels förekommer begreppen Human Resources Management eller Human 

resources, som vi benämner som HR eller HRM. Organisationer och företag använder 

dessutom begreppet Personaladministration, som vi kommer att benämna som PA. Vidare 

använder vi begreppen personalarbete eller personalyrket när vi diskuterar yrkesgruppen som 

båda inriktningarna HR och PA tillhör.  

 

Förr skrev man ut yrkestitlarna på gravstenarna, och det var inte heller ovanligt att man efter 

att ha slutat sitt yrke fortfarande blev tilltalad med den titel man en gång tillhandahållit 

(Johnson 2016). Yrkestitlarna hittar man idag istället i Cv:t och inte minst på sociala medier 

såsom Linkedin och Facebook. Att titlar alltid har haft betydelse för status och identitet är vi 

övertygade om, men med tanke på det profilsamhälle vi idag lever i väcks en tanke att vissa 

titlar kanske har en annan innebörd idag än på den tiden man skrev dem på gravstenarna. 

Caldwell (2002) konstaterar att olika titlar på samma yrke har stor påverkan på identiteten då 

titeln påverkar hur titelbäraren själv och andra i organisationen ser på rollen, samt vad 

personen är bra respektive dålig på. Betydelsen av yrkestitlar har även uppmärksammats av 

Taylor (2006) som studerat effekterna av kreativa yrkestitlar i organisationer. Resultatet av 

studien visar att vilka titlar man väljer att ha i en organisation har utöver de interna effekterna 

på identiteten även effekt på externa kunder och försäljning. Kanske finns det därför många 

legitimeringssyften med att byta ut titlar i en organisation, inte bara gentemot de som ska bära 

titlarna, utan även gentemot omgivningen, både professionella intressenter samt familj och 

vänner.  

 

Ett fenomen som vi har iakttagit är att allt fler svenska företag byter ut sina svenska 

yrkestitlar mot engelska titlar. Enligt Nilsson (2013) är en anledning till detta den 
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globaliserade arbetsmarknaden, och att företag vill ha ett gemensamt koncernspråk och 

samma namn på befattningarna runt om i världen. Han nämner också engelskan som ett 

dominerande världsspråk som innehar en hög status, och diskuterar om vi därmed anser att 

engelska titlar har högre status än svenska. Ola Karlsson på Språkrådet (Se Nilsson 2013) 

menar att engelska språkets uppbyggnad leder till att en engelsk titel ofta är längre än en 

svensk titel, och ju längre titeln är desto finare anses den vara eftersom titlar är 

prestigeladdade och att språkets makt är stor. Att titlar kan vara något positivt för individen 

framhåller även Patrik Hadenius (se Nilsson 2013) i artikeln och uttrycker sig enligt följande:  

 

“Om du har en häftig titel kanske du känner dig häftigare och då uträttar häftigare saker. 

Det är inte orimligt.” (Patrik Hadenius, intervjuad av Nilsson 2013 paginering saknas). 

 

En engelsk titel skulle därmed kunna få en positiv effekt på individen, om det leder till att 

individen upplever en högre status. Ett fenomen som vi finner särskilt intressant när det gäller 

att skifta från svenska till engelska titlar är hur flera företag och organisationer väljer att byta 

namn på sina tidigare personalavdelningar och personaltitlar till den engelska motsvarigheten 

Human Resource Management. De yrken som tidigare benämnts som yrkesgruppen PA, det 

vill säga Personaladministration, innefattar personalansvariga, personalchefer, 

personalassistenter och löneadministratörer. Dessa kan numera kallas för HR Consultants, 

HR Business Partners, HR Managers och Payroll Administrators. Vi undrar därför om en 

övergång från “Personal” till HR kan få en positiv påverkan på titelbärarens yrkesstatus och 

därmed yrkesidentitet.  

1.2 Problemdiskussion 

Vi har identifierat att allt fler företag övergår från Personalavdelning till HR-avdelning. En 

sådan övergång benämns med begreppet HR-transformation (Boglind, Hällstén & Thilander 

2013). HR-transformationen bygger på en idé om att vilja omvandla och transformera HR-

arbetet mot ett mer effektivt, strategiskt och värdeskapande arbete (ibid). Fenomenet växte 

fram i praktiken på 2000-talet i USA då HR-transformationen började användas som ett 

koncept av olika konsultfirmor, såsom Deloitte, Capgemini och Accenture, och HR-

transformation blev en del av deras produktportfölj (ibid).  
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Enligt Caldwell (2002) har medarbetarna i organisationen och individerna som jobbar med 

HR olika syn på en HR-ansvarig respektive personalansvarig. De som bär en HR-titel anses 

exempelvis vara mer förändringsbenägna än de med den traditionella personaltiteln, både av 

titelbäraren och övriga i organisationen (ibid). Alvesson och Lundholm (2014) belyser hur 

HR-anställda framställer sin profession som allt mer strategisk och mer ledningslojal än PA, 

trots att de egentligen har ett stort personal- och kompetensfokus. Även tidigare forskning av 

Beer (1997) har kommit fram till resultatet att HR-arbete är allt mer inriktat och fokuserat på 

ett fåtal arbetsuppgifter, samtidigt som arbetet blir mer prestigefyllt än PA. Beer (ibid) 

diskuterar dessutom vidare hur HR-arbete därmed, till skillnad från det traditionella 

arbetssättet, arbetar mycket nära den högsta ledningen i syfte att kunna bedöma, diagnostisera 

och utveckla organisationen rent strategiskt. När man läser studien av personalchefers 

identitetsarbete som presenteras av Alvesson och Lundholm (2014) framkommer det en 

tydlig, som författarna benämner det, disidentifikation från personalarbetets traditionella 

administrativa funktion, vilket innebär att medarbetarna försöker avsäga sig den 

administrativa delen av arbetet. Genom att förknippas med prestigefulla uppgifter tänker vi 

oss att begreppet HR därmed kan hjälpa till att disidentifiera och särskilja individen från den 

administrativa funktionen av personalarbetet som innebär en lägre status. 

 

Granberg (2011) beskriver personalyrket som en yrkesgrupp som enligt många inte uppnår de 

grundläggande kraven för vad som klassas som professionellt yrkesutövande. Vi tror detta 

kan bidra till den negativa synen på HR-arbete som enbart en stödfunktion och inte en del av 

kärnverksamheten. Genom att arbeta närmre cheferna och ledningen försöker HR-

avdelningarna uppnå denna legitimitet och höja sin status. Även artikeln av Beer (1997) samt 

Alvesson och Lundholm (2014) styrker en sådan bild av HR-funktionen. Den alltmer viktiga 

relationen till den överordnade chefen är det som Alvesson och Lundholm (2014) kallar för 

tandemrelation eller parhäst, vilket medför att HR-funktionen associeras med, samt får 

inflytande över, den överordnade chefen. De personalchefer som författarna intervjuat lyfter 

även fram det ökade inflytandet som HR-funktionen fått i och med alliansen med chefen. 

Stöd och stöttning visar sig vara centralt för det moderna HR-arbetet. Författarna beskriver att 

den viktigaste och mest centrala rollen för HR-avdelningen är att stötta och agera 

stödfunktion åt cheferna i organisationen enligt de intervjuade personalcheferna (ibid). Sådan 

coachning handlar exempelvis om råd gällande ledarskap eller kontakt med medarbetare. Att 

bilden av HR har gått från en avdelning som ger administrativt stöd till att jobba mer med 

chefsstöd kan därför ha gett ett högre upplevd status, men vi frågar oss om de faktiskt fått 
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mer inflytande när det kommer till beslut. En alternativ syn är att den upplevda förhöjda 

statusen beror på den nya associationen med ledningen och cheferna som i sin tur har en 

högre hierarkisk status.  

 

Yrkesstatus kan beskrivas som starkt värderade föreställningar om olika professioners sociala 

status i samhället, och dessa uppfattningar kan i sin tur påverka hur individen förhåller sig till 

sitt eget yrke (Ulfsdotter Eriksson & Flisbäck 2011). Det vill säga, status är ett relationellt 

fenomen (Nationalencyklopedin u.å, Status). Ett yrke kan ses som en kategoriserande princip 

och en bärare av symbolik som i sin tur är kopplat till frågor rörande exempelvis identitet, 

stereotyper, erkännande och respekt (Ulfsdotter Eriksson & Flisbäck 2011). Erkännande och 

respekt från cheferna och ledningen kan därmed bli en bärande symbolik hos HR-

medarbetarna, och därmed också en statusförstärkare.  

 

Eftersom status är ett relationellt fenomen betyder det att de yrkesverksammas egna syn på 

sin status påverkas av en sådan syn på deras funktion från ledningsgruppen. Ulfsdotter 

Eriksson och Flisbäck (2011) styrker att ett yrkes status är relationellt i förhållande till den 

sociala ställningen i samhället. Beroende på yrkets status erhålls olika grad av respekt och 

erkännande, vilket i sin tur påverkar hur vår egen självuppfattning ser ut (ibid). Vid låg grad 

av erkännande kan reaktioner uppkomma för att skydda sig själv eller kompensera för bristen 

på erkännanden (ibid). Även den självuppfattade yrkesidentiteten kan förklaras delvis som 

relationellt i förhållande till sammanhang, då ett yrke kan betraktas som en del i vår sociala 

identitet (ibid). Människor refererar till sig själva och sina egna erfarenheter i förhållande till 

de uttalanden som omgivningen gör, och därmed skapar de sig en egen identitet (Giddens 

1999, se Damm & Dahte 2016). Tajfel och Turner (1979, se Ulfsdotter Eriksson & Flisbäck 

2011) lyfter fram att identiteten, som de benämner individens självbild, också påverkas av de 

sammanhang som personen ingår i. Identitet består alltså inte bara av medfödda egenskaper  

och egna tankar, utan av många olika grupptillhörigheter.  

 

För att öka vår förförståelse för fenomenet valde vi att genomföra en förintervju med en HR-

chef på en organisation inom den statliga sektorn som precis genomfört en HR-

transformation på sin avdelning. I intervjun bekräftas att en förändring har genomförts och att 

Personalavdelningen bytt namn till HR-avdelning. Liksom avdelningens namn har även 

yrkestitlarna på medarbetarna bytts ut från personalkonsulter och personalchef till HR-

partners och HR-chef. Chefen för organisationen inom den statliga sektorn, som vi härefter 
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benämner Chef A, menar att medarbetarna på avdelningen i och med förändringen och de nya 

titlarna upplever en förhöjd status och medarbetarna kan, enligt citat, “sträcka på sig lite 

mer”.  

 

Detta var ett intressant fenomen som ledde oss vidare in i en diskussion kring vad stoltheten 

egentligen grundas i. I förintervjun framkom att målet med transformationen var både att 

arbeta närmre och vara ett stöd för ledningen. Utöver dessa motiv fanns även en indikation på 

att något hänt med medarbetarnas status och identitet i och med rollförändringen. När det 

gäller just yrkesstatus diskuterar Alvesson och Lundholm (2014) problematiken med att 

övriga delar av organisationen ofta har okunskap om vad en personalavdelning sysslar med, 

och att dessa diffusa och svårdefinierade arbetsuppgifterna medför en låg status. Granberg 

(2011) beskriver också hur ledningen i organisationen ofta ser på rollen som oprecis, 

verklighetsfrämmande och naiv. En fråga väcktes av oss om rollens oklarhet var ett motiv till 

ett statusförhöjande identitetsarbete bland yrkesgruppen. Diskussionen kring yrkestitlar, 

speciellt för personalyrket, är intressant att undersöka vidare då vi ser en indikation på att 

övergången påverkar yrkesstatusen, och därmed även yrkesidentiteten, för personalyrket.  

 

Chreim, Williams och Hinnings (2007) argumenterar för att även om viss forskning kring 

arbetsroller och identiteter har uppträtt i litteraturen, har den professionella aspekten av roller 

och identiteter fått liten uppmärksamhet. Vidare har ofta studierna kring ämnet ett makro-

sociologiskt perspektiv och tenderar därmed att ignorera det individuella perspektivet på 

professionell rollidentitetskonstruktion. Vi tolkar detta som att den existerande forskningen 

fokuserar mer på yrkesidentiteten på en kollektiv nivå, snarare än en individuell nivå. Vidare 

ser vi även en brist i forskningen kring personalchefers identitet och status vid HR-

transformationer, där fokus istället är huruvida de nya arbetsuppgifterna leder till högre status 

eller inte. Det vi vill bidra med att via vår studie skapa förståelse om HR-transformationen 

leder till en högre upplevd yrkesstatus och därmed stärkt yrkesidentitet hos yrkesgruppen, 

samt vad detta i så fall beror på.  

1.3 Problemformulering  

Utifrån de rollförändringar som fenomenet HR-transformationer innebär finns det 

indikationer att övergången skulle kunna leda till förändringar i yrkesidentiteten och 
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yrkesstatusen för personalyrket. Problemdiskussionen har resulterat i följande 

forskningsfrågor: 

 

●    Hur upplevs HR-transformationen inom personalyrket hos de medarbetare som 

genomgått förändringen? 

●    Vilka följder har en HR-transformation för yrkesidentiteten inom yrkesgruppen?  

1.4 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att genom en kvalitativ studie studera huruvida en HR-

transformation i en organisation leder till en förändrad yrkesidentitet inom personalyrket. 

Studien syftar även till att öka förståelsen för vad som påverkar yrkesidentiteten och på så 

sätt bidra till organisationsforskningen generellt.  
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2. Metod 

I denna del diskuterar vi vårt metodval kopplat till syftet samt de forskningsfrågor kring 

identitet i HR-transformationer vi har presenterat. Vi för en diskussion kring 

forskningsproblemets karaktär, forskningsprocess, forskningsstrategi, undersökningsdesign 

och datainsamlingsmetoden. Vi avslutar metodkapitlet med en diskussion kring 

forskningskvalitet och kritik. Därefter diskuteras hur vi har tolkat det empiriska materialet 

samt hur vi har förhållit oss till forskningsetik i vår studie. 

2.1 Forskningsproblemets karaktär  

Forskningsproblemets karaktär har lett oss in på de olika metodvalen och färgat av sig på hela 

arbetet från metodval till resultat. Vår forskningsfråga berör följder på individers upplevda 

status och därmed identitet. För att besvara en sådan fråga krävdes därmed en viss typ av 

empiri som speglade individens egna uppfattningar och åsikter.  

 

Jacobsen (2012) beskriver fyra faktorer i form av frågor som kan möjliggöra en analys av 

karaktären av forskningsproblemet. Till en början kan man titta på vad man är intresserad av. 

I vårt fall handlade det om en slags process, rättare sagt eventuella förändringar på 

yrkesstatus och därmed yrkesidentitet vid en HR-transformation. Nästa steg är att fråga sig 

vem man är intresserad av, det vill säga vilka enheter. Vi var i vår studie intresserade av HR-

avdelningar, men framförallt medarbetarna på avdelningen. Den tredje faktorn är att fråga sig 

var undersökningen ska ske, och i vårt fall var denna geografiska begränsning organisationer 

inom samma kommun i Sverige. Slutligen ska man även ställa sig frågan när undersökningen 

ska ske vilket i vårt fall innebar tiden inom ramen för examensarbetet. Vad och vem vi 

undersökte, det vill säga förändringar identiteten vid en HR-transformationen hos HR-

medarbetare, utgjorde kärnan i vår studie medan var och när fungerade som begränsningar 

och ramar för undersökningen.  

 

Efter att ha tittat på innehållet i problemställningen menar Jacobsen (2012) att det vidare är 

viktigt att identifiera vilken typ av problemställning man har då detta ligger till grund för 

undersökningsdesign samt metod. Jacobsen (2012) skiljer på utforskande, beskrivande och 

förklarande forskningsfrågor. Vår problemställning är utforskande då vi undersökt faktorer 

som har påverkat yrkesstatus och därmed även yrkesidentitet vid en HR-transformation. Vid 
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en utforskande problemställning bör man undersöka få enheter och ha en öppen undersökning 

där det finns utrymme för mycket nyanser och detaljer (ibid). Som vi kommer diskutera 

vidare har vår datainsamlingsmetod utformats utifrån detta syfte. 

2.2 Forskningsprocess  

Som ovan argumenteras för har vi en utforskande problemställning. I situationer av ovisshet 

och när vi vill förstå eller förklara något menar Kvale och Brinkman (2014) att en abduktiv 

resonemangsform lämpar sig. Vår forskningsprocess har behövt anpassas utefter de 

oförutsägbarheter som studier av människor och deras uppfattningar kan medföra. Med 

hänsyn till oförutsägbarheten krävdes en mer dynamisk ansats, vilket Kvale och Brinkman 

(2014) argumenterar för. Även Timmermans och Tavory (2012) menar att en abduktiv ansats 

är en kreativ process där man inte hänvisar blint till andra utan utmanas att producera nya 

hypoteser och teorier baserat på nya fynd som framkommer i undersökningen.  

 

Oförutsägbarheten som karaktäriserar vår forskningsfråga har inneburit en framväxt av nya 

frågor som lett till nya behov och ny teorisamling för att förstå empirin. Dubois och Gadde 

(2002) förklarar detta tillvägagångssätt som att teori är av stor vikt i en studie, men att teorin 

utvecklas över tid. Vid användande av en abduktiv ansats försvinner problemet som de 

induktiva och deduktiva ansatserna ofta orsakar, nämligen huruvida undersökningen ska 

baseras på redan existerande teori eller inte. Istället blir behovet av teori skapat under själva 

undersökningsprocessen (Dubois och Gadde 2002). Som ett exempel utgick vi från början 

från en observation över hur organisationer byter namn på sin personalavdelning till HR-

avdelning. Vi hade då begränsad kunskap om HR-transformationer eller dess eventuella 

påverkan på yrkesidentitet eller yrkesstatus. För att öka vår förförståelse, samt se om 

fenomenet överhuvudtaget var relevant att studera, genomförde vi en förintervju. 

Förintervjun ledde till ett ökat intresse för fenomenet samt en ökad förståelse för 

förändringen på roller, vilket antydde att transformationen skulle kunna påverka 

yrkesidentitet och status. Denna antydan ledde i nästa skede av forskningsprocessen till 

fördjupning i identitets- och statusteorier.  

 

En sådant abduktiv ansats där man i processen både utgår från och återkommer till empirin 

förespråkar Alvesson och Sköldberg (2008) i de fall där man vill få förståelse och kunskap 

om djupstrukturer. De diskuterar hur den abduktiva ansatsen är den metod som ofta används i 
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samband med fallstudier i och med att man först tolkar ett överraskande fall av empiri. 

Därefter försöker forskaren se ett “hypotetiskt mönster” och försöker styrka tolkningen med 

hjälp av nya fall. Precis så har vår forskningsprocess sett ut. Vår första intervju genomfördes 

med en av HR-cheferna för att öka vår förförståelse. Intervjun ledde till vissa tolkningar och 

upptäckter som vi kände att vi behövde pröva i studier av fler HR-medarbetare. I 

bearbetningen av vårt empiriska material insåg vi att vi även kunde använda oss av 

förintervjun som empiri, då HR-chefen hade uttalat sig om de ämnen som vi valde att rikta in 

vår studie på.  

 

För att ge dig som läsare en överblick över vår forskningsprocess, samt vårt abduktiva 

förhållningssätt, väljer vi här att kortfattat beskriva forskningsprocessen, steg för steg. 

 

1. Till en början gjorde vi en iakttagelse av ett intressant fenomen, HR-transformationer.  

2. För att skapa förförståelse för fenomenet genomförde vi en förintervju med en HR-

chef.  

3. Vi fördjupade oss därefter i teorier kring ämnen som berördes i förintervjun, främst 

identitet, status och HR-transformationer.  

4. Därefter samlade vi empiriska data genom kvalitativa intervjuer med ytterligare en 

chef samt fyra stycken HR-medarbetare i två olika organisationer.  

5. Vi bearbetade det empiriska materialet med transkriberingar av de delar av 

intervjuerna med mest relevans för studiens syfte och problemställning. 

6. Nästa steg i processen var att tolka empirin i relation till den teoretiska referensramen.  

7. Därefter såg vi ett behov att komplettera vår empiriska data ytterligare, vilket vi 

gjorde via mailkontakt med informanterna.  

8. Efter att vi fått kompletterande svar från informanterna slutförde vi vår tolkning.  

9. Slutligen kunde vi formulera våra slutsatser baserat på det som framkommit i den 

empiriska tolkningen.  

2.3 Forskningsstrategi 

När man vill återge åsikter och synsätt utmärker sig den kvalitativa forskningsmetoden bland 

andra metoder (Yin 2013). Utifrån vår utforskande problemställning där vi undersökt detaljer 

och nyanser föll valet därmed på en kvalitativ metod. Huvudsyftet med kvalitativ forskning är 

att undersöka den mening eller synsätt som deltagarna själva har, utan de förutfattade 
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meningarna som forskarna kan tänkas ha (Yin 2013; Alvehus 2013). Det som karaktäriserar 

kvalitativa data är att den ofta uttrycks i verbal form och ger ofta en flerdimensionell bild av 

det fenomen som studeras i undersökningen (Lind 2014).  

 

Ovan har vi diskuterat hur vårt forskningsproblems karaktär pekar på behovet av en kvalitativ 

metod då vi vill gå på djupet med våra forskningsfrågor, vilket innebär en 

undersökningsdesign med ett öppet angreppssätt. Att få fram kvalitativ, icke-numeriska data 

möjliggjorde, till skillnad från exempelvis en kvantitativ enkätundersökning, en frihet som 

var nödvändig i tolkningen för att analysera svaren de ställda frågorna (Yin 2013). Att 

undersöka individers upplevda yrkesstatus och upplevda yrkesidentitet krävde en empiri som 

speglade informanternas upplevelser på ett nyanserat och individuellt sätt. Liksom Widerberg 

(2002) förespråkar, måste den kvalitativa metoden passa syftet med undersökningen. Utan en 

empiri bestående av kvalitativa data som utgår från individernas egna “värld” skulle det 

därmed inte vara möjligt för oss att besvara våra forskningsfrågor.  

2.4 Undersökningsdesign  

En fallstudie kan beskrivas som en undersökning av en specifik företeelse (Merriam 1994). 

Ett fall kan handla om exempelvis en rörelse, en människa, en sak, en process, en 

organisation, en aktivitet, ett motiv eller en grupp (Jensen & Sandström 2016). I vår studie 

undersöker vi två fall av HR-transformation i två olika organisationer. Fallstudier som 

forskningsstrategi är lämplig att använda när ett fenomen är både komplext och beroende av 

sitt sammanhang (Jensen & Sandström 2016). Våra fallstudier är inriktade på personalyrket 

som ett verktyg för att förstå fenomenet förändringar i yrkesidentiteten vid förändrad 

yrkesroll. Vår förhoppning är att genom att titta på personalyrkets förändring i två olika fall 

av HR-transformationer, kan vår studie sedan användas för att se hur andra yrkesroller som  

förändras kan påverka yrkesidentiteten hos medarbetarna.  

 

Beslut om att göra flerfallsstudier ska inte tas lättvindigt på, då de kräver mer resurser tid för 

forskaren. Varje fall bör därför ha ett specifikt syfte för studien som helhet (Yin 2007). Vi 

ville dels studera hur medarbetarna i en organisation som nyligen genomgått HR-

transformationer upplever den, men också upplevelsen hos medarbetarna i en organisation 

som genomgått förändringen för ett år sedan. Vi valde därför att rikta in oss på två olika 

organisationer som befann sig i olika stadier av förändringen för att på så vis få en större 
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insikt i hur HR-transformationen påverkar yrkesidentiteten både på lång och kort sikt. 

Kvalitativa fallstudier blir därmed lämpligt för vårt syfte då vill skapa förståelse för vad som 

sker med yrkesidentiteten hos medarbetarna vid en HR-transformation.  

2.5 Datainsamlingsmetod 

Vi har sett över de olika varianterna av kvalitativ forskningsmetod som går att göra enligt Yin 

(2013) exempelvis intervjuer, observationer, insamling och granskning samt känslointryck, 

och kommit fram till att intervjumetod är det som lämpar sig bäst för vår valda frågeställning. 

Både McCusker et al. (2015), Widerberg (2002) och Kvale och Brinkmann (2014) belyser att 

forskare vid kvalitativa intervjuer, till skillnad från kvantitativa studier, har ett större ansvar 

för att få fram, följa upp och tolka intervjupersonens berättelse. Dessutom menar de att det är 

viktigt att se till att den data som samlas är av hög kvalitet. Kvale och Brinkmann (2014) 

betonar att produktionen av data i en kvalitativ intervju i det stora handlar om intervjuarens 

omdöme, ämneskunskap och färdigheter när personen stället frågor till intervjuobjektet. Vi 

har försökt ta hänsyn till detta genom att vara pålästa inom ämnet och vara väl förberedda 

med frågor och uppföljning i genomförandet av intervjuerna. Som förarbete räcker det inte 

för forskaren att känna till fältet och deltagarna utan man bör göra någon slags, selektiv eller 

fullständig, genomgång av litteratur kring tidigare forskning (Yin 2013; Kvale & Brinkman 

2014). Vår abduktiva ansats tillät oss att sätta oss in i forskningsområdet genom en 

teorigenomgång innan intervjuerna för att undvika de misstag som Yin (2013) poängterar  

som vanliga.  

 

I vårt studie valde vi att göra intervjuer av den anledningen att vi ville undersöka 

medarbetarnas upplevda status och förstå de underliggande orsakerna bakom dessa 

upplevelser. Genom intervjuer fick vi en möjlighet att höra hur intervjupersonen uppfattade, 

reflekterade och resonerade kring de frågor vi ställde, vilket inte hade varit möjligt om vi 

istället valt andra kvalitativa metoder, såsom observation, fältstudie eller grundad teori.  

 

I valet mellan individuella- eller gruppintervjuer kom vi fram till att vi ville undersöka 

individens egna upplevelser och uppfattningar kring ämnet. Vi ville även att den intervjuade 

skulle kunna diskutera och presentera sina åsikter utan att behöva förhålla sig till andra i en 

grupp. I en individuell intervju skulle samtliga individer därmed få utrymme att berätta om 

sina egna åsikter utan att försvinna i en gruppdiskussion. Vid den typ av karaktär på studien 
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som vi har valt med fokus på individen förespråkar Jacobsen (2012) individuella intervjuer. 

Vi valde att både intervjua HR-medarbetarna och deras chefer. Detta tillförde en intressant 

aspekt, då yrkesidentitet och yrkesstatus är relationella fenomen (Ulver-Sneistrup 2012; 

Jenkins 2004). Chefernas uppfattning av transformationen och vad denna gör med statusen 

eller identiteten är därav av intresse då det, med anledning att status och identitet definieras 

som relationellt, finns antydningar att deras uppfattningar och motiv kan påverka 

medarbetarna. 

 

Vid utformningen av frågorna (se Bilaga 1) till deltagarna i studien har vi utgått från 

Zambrells (2016) Typologi över identitetsrelaterade dimensioner i arbetet. Genom att utgå 

från en utarbetad modell kring yrkesidentitet bygger vår studie vidare på redan existerande 

forskning vilket ökar trovärdigheten. En av våra forskningsfrågor handlar om upplevelsen av 

HR-transformationen hos medarbetarna, då vi tänker oss att den generella upplevelsen är 

sammankopplad med eventuell påverkan på yrkesstatus och därmed yrkesidentiteten. Genom 

att ha ställt öppna frågor där informanterna fick beskriva sina upplevelser, samt sedan 

komplettera dessa öppna frågor med mer detaljerade frågor kring förändringar i trivsel, 

gruppdynamik och hur förändringen mottogs av dem själva och deras kollegor, var vår 

förhoppning att kunna återge detaljerade redogörelser av deras upplevelser. Vi har även haft 

möjlighet att ställa kompletterande frågor till informanterna via mail om något fattades eller 

var otydligt. Vi valde därför att ställa en faktabaserad kompletterande intervjufråga via mail 

till samtliga informanter som vi i efterhand märkte att vi inte fått ett tydligt svar på under 

intervjutillfällena. 

2.5.1 Urval  

Vid en kvalitativ metod bör man inte göra sitt urval slumpmässigt då urvalet borde vara 

strategiskt handplockat för att möjliggöra att man kan ta del av så olika och motstridiga 

åsikter som möjligt (Eneroth 1984). Vi har valt att undersöka två olika fall av HR-

transformationer, en organisation som genomgått HR-transformation för över ett år sedan, 

samt en organisation som genomfört HR-transformation nyligen. Genom att vi undersökt 

dessa organisationer som befinner sig i olika stadier av HR-transformationen fick vi ta del av 

fler olika upplevelser.  
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Vi har genomfört intervjuer med HR-medarbetarna i organisationerna som i samband med 

transformationen erhållit nya titlar med HR-förkortningar istället för PA. Vi valde att även 

intervjua respektive avdelningschef för att få en helhetsbild över transformationen. Vi kunde 

tänka oss att avdelningschefens egen syn på transformationen samt HR och PA, är av 

betydelse för medarbetarna. En av intervjuerna med en avdelningschef var från början endast 

ämnad att vara en förintervju men visade sig sedan vara användbar även för tolkning. 

Sammanlagt har vi hållit sex stycken intervjuer med fyra HR-medarbetare och två stycken 

chefer. Vi ser inte att mer information om exempelvis vilket kön och ålder informanterna har 

är relevant för just för vår studie. Vi diskuterar och motiverar detta val vidare under rubriken 

Forskningsetik. 

 

Alvehus (2013) belyser vanliga misstag när man gör strategiska urval är att man missar 

helhetsperspektivet. Vi har försökt att få ett helhetsperspektiv genom att strategiskt intervjua 

chefen som har fungerat som en förändringsledare i HR-transformationen. Innan vi började 

hålla våra intervjuer med medarbetarna såg vi till att ha intervjuat deras chefer, och därmed 

hade vi en förförståelse för hur transformationen gått till.  

 

Enligt Damm & Dahte (2016) är den officiella bilden av HR hämtad från den privata sektorn. 

HR-teorier är följaktligen grundade i ett synsätt och förutsättningar som privata företag har, 

och att människans roll i organisationen är att bidra till en kostnadseffektiv affärsverksamhet 

med hjälp av PA och HR. Därmed fann vi det intressant att göra denna undersökning inom 

just offentlig sektor för att undersöka vilka motiv för en HR-transformation som finns där. 

2.6 Tolkning av data 

Vid analys av kvalitativa data stöter man på ett så kallar precisionsproblem vilket inte handlar 

om matematisk exakthet som vid kvantitativa data, utan istället i vilket grad det finns 

förståelsedjup (Eneroth 1984). För att tackla precisionsproblemet kartlägger Eneroth (1984) 

fyra nivåer av förståelse. För det första kan data framträda som ren sinnesdata. Med detta 

menas information som är greppbart enbart för sinnena. Vi har i vår behandling av empirin 

stött på sådan sinnesdata, där informantens återgivelse är tydlig och där HR-medarbetarna har 

uttryckt sig i en exakt mening, vilket inte har krävt en hög grad av tolkning eller 

förståelsedjup. Eneroth (1984) diskuterar även hur observatören kan försöka förstå den 

medvetna avsikten och innebörden av förståelsedata. Förståelsedata i vår empiri har behövts 
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tolkas med mer förståelsedjup än i de fall där informanten har uttryckt sig i exakt mening. 

Vissa återgivelser och citat från informanterna har behövts sättas i relation till tidigare 

uttalanden från samma informant eller en förståelse för organisationsförändringen som har 

genomgåtts. På det sättet har vi kunnat tolka de yttranden som inte är tydliga i sig själva. 

 

Eneroth (1984) menar även att man kan försöka förstå den omedvetna innebörden av data. I 

vår studie har informanterna fått berätta om hur de tror att omvärlden och människor i deras 

närhet privat och i organisationen upplever deras titelbyten. Då yrkesstatus och även delar av 

yrkesidentiteten är relationella fenomen är dessa frågor relevanta. Informanternas svar på 

dessa frågor kan tolkas med ett förståelsedjup som säger oss något om yrkesidentitet och 

status. Det finns därmed en omedveten statusaspekt i informanternas svar och återgivelser 

kring detta ämne som vi som forskare med hjälp av teorin har kunnat urskilja och tolka. För 

det fjärde kan observatören även upptäcka hur deltagaren i undersökningen beter sig eller 

uttrycker sig som om han eller hon tar vissa saker för givna. Därigenom kan man även förstå 

och tolka det förgivettagna. Vilka olika nivåer av förståelsedjup man bör titta på är beroende 

av studiens syften (ibid). Vi bedömer att de första tre nivåerna av förståelsedjup är tillräckliga 

för en tolkning som besvarar vår studies syfte. I vår tolkning av empirin har vi inte studerat 

detta eller kunnat se tendenser på beteenden som beror på förgivettagna fenomen, och 

kommer därmed inte använda oss av denna nivå i vår tolkning. Genom att följa Eneroths 

(1984) modell, har vi uppnått en djupare förståelse för vårt fenomen i vår tolkning av 

empirin, samt uppnått en högre precision.  

2.7 Forskningskvalitet och metodkritik 

Vilken diskussion man bör föra kring en studies forskningskvalitet är beroende av om studien 

har en kvalitativ eller kvantitativ karaktär. Tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet samt 

bekräftelsebarhet är sätt att diskutera en kvalitativ studies trovärdighet (Bryman & Bell 

2013). Gällande tillförlitligheten i vår studie är den beroende av att vi är två forskare som 

tillsammans har vänt och vridit på vårt empiriska material och gjort gemensamma 

bedömningar om hur vi ska göra vissa tolkningar. I de fall där det uppstått oklarheter i 

studien har vi även använt oss av respondentvalidering för att säkerställa att vår uppfattning 

av vilka föreställningar och åsikter som våra informanter har, överensstämmer med hur vi 

återger dem. Under själva intervjuerna stannade vi upp och återgav hur vi tolkat deras svar så 

att informanten kunde förklara sig ytterligare eller konfirmera att vi uppfattat dem fel eller 
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rätt. Respondentvalidering är ett sätt att öka tillförlitligheten i en studies resultat enligt 

Bryman och Bell (2013).  

 

Överförbarheten av vårt resultat är en svår fråga då vi, precis som Bryman & Bell (2013) 

belyser som vanligt med kvalitativ forskning, studerat en social kontext där vi gått in på 

djupet. En kritik som kan framföras mot vår studie är att vi saknar den bredd som går att 

åstadkomma med en kvantitativ forskning, Därför har vi istället försökt skapa detaljerade 

redogörelser som grund för vårt resultat. Enligt Geertz (1973, se Bryman & Bell 2013) kallas 

en sådan metod för thick descriptions och är ett sätt att skapa överförbarhet i den kvalitativa 

forskningen där man ju ofta, precis som i vårt fall, studerar en liten grupp av individer 

intensivt. Vår grupp av sex stycken informanter är färre informanter än vad vi önskat, vilket 

också är kritik mot vår studie och dess överförbarhet, då vi hade velat ha en bättre 

representation från organisation A som vi enbart har två informanter från. Då våra 

intervjutillfällen har tillåtit informanterna att ge djupa och detaljrika återgivelser av deras 

upplevelser av HR-transformationen ser vi dock att vi använt oss av thick descriptions som en 

bra grund att bygga våra tolkningar på. Genom att vi har fått möjlighet att under 

forskningsprocessen fått vårt arbete opponerat på av kurskamrater, men även examinator och 

handledare som är väl insatta i forskningsmetodik, har vår studie blivit noga granskad vilket 

har bidragit till dess pålitlighet.  

 

Vid konfirmering belyser Bryman och Bell (2013) att man bör vara medveten om svårigheten 

att vara fullständigt objektiv, vilket vi på detta sätt inte heller påstår att vi är. Samtidigt har vi 

med insikten om att vi på ett sätt är känslomässigt påverkade försökt att agera så neutralt och 

objektivt som möjligt och därmed i god tro. De personliga värderingarna och våra teoretiska 

utgångspunkter har vi försökt åsidosätta, framförallt i datainsamlingen och framställningen  

samt tolkningen av det empiriska materialet.  

 

Vårt ämne är till viss del omskrivet och behandlat av flera teoretiker och i vår 

teoriinsamlingsprocess har vi förhållit oss kritiska till de påståenden vi stött på. Vi har bland 

annat varit medvetna om att vissa av forskarna kring ämnet, exempelvis Alvesson (2011), är 

en kritisk röst mot titelbyten och statusförbättringsprojekt. Å andra sidan har samma 

författare även genomfört studier på yrkesgruppen HR-och personalspecialister där han bland 

annat diskuterar rollförändringen, yrkesstatus samt yrkesidentitet (Alvesson och Lundholm 

2014), och därmed är hans verk relevanta för vår teoretiska referensram.  
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2.8 Framställning av forskningen 

Impulsen vid framställning av forskning är enligt Yin (2013) att skriva “för sig själv”, något 

som han menar att man bör motstå. Istället bör man försöka ha i åtanke att det i den 

samhällsvetenskapliga forskningen är vanligt att en stor bredd av människor tar del av 

forskningen, allt från samhällsvetare till forskare eller de som söker mer praktiska lösningar.  

 

Det finns olika sätt att återge och framställa sitt empiriska material genom det Yin (2013) 

kallar olika grammatiska röster, beroende på om man återger sina erfarenheter i första, andra 

eller tredje person. I vår empiriska del har vi direkta citat, som blivit återgivna i första person 

och därmed blivit bekännande berättelser som bidrar till att läsaren känner sig närvarande på 

fältet. Vi har även återgivelser som är berättad i tredje person, vilket Yin (2013) menar ger ett 

realistiskt intryck. Blandningen mellan dessa sätt att återge och berätta bidrar därmed till en 

levande empiridel som inte bara är korrekt utan även är tilltalande för läsaren. Vår 

ihopsamlade data härstammar från längre dialoger med studiens deltagare där materialet, om 

vi skulle ha återgett endast en informant i taget, skulle sträcka sig över flera sidor. På grund 

av detta finns det skäl att låta empiri och tolkningen överlappa varandra (Yin 2013). 

Personligen föredrar vi en blandning mellan tolkning och empiri då det blir mer intressant för 

läsaren då flera informanters uttalanden kan sättas i relation till varandra och jämföras med 

den teoretiska referensramen.  

 

Utöver de för oss självklara narrativa sättet att återge informationen i vår empiri 

uppmärksammar Yin (2013) även andra metoder, såsom exempelvis tabeller. Även om vår 

studie har en kvalitativ karaktär bedömde vi att tabeller med textat innehåll var ett tydligt sätt 

att summera våra informanters ordval, vilka är intressanta i förhållande till vår 

problemställning. En sådan tabell i den kvalitativa forskningen kallar Yin (2013) för en 

texttabell.  

2.9 Forskningsetik 

Enligt Jacobsen (2012) är det viktigt att ställa sig frågan hur känslig den insamlade 

informationen är. Känsligheten måste diskuteras i förhållande till vilka man studerar, och 

man kan därmed inte utgå från sig själv. I vår studie erbjöd vi alla intervjupersoner 

anonymitet då vi insåg att det kan finnas ett skyddsintresse när man som medarbetare talar 
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om sitt arbete då uppgifterna de lämnar kan vara känsliga. Enligt Helgesson (2015) skall ett 

sådant skyddsintresse ställas mot forskningsintressen. Vi såg inga hinder för att anonymiseras 

då personens identitet inte är relevant för forskningen. Det enda som har betydelse är deras 

tillhörighet i yrkesgruppen samt det faktum att de genomgått en HR-transformation.  

 

Avvikelser från god forskningssed kan vara avsiktliga eller oavsiktliga (Helgesson 2015). Vi 

har i vår forskning kunnat undvika den första formen av medvetet forskningsfusk i form av 

exempelvis fabricering, förvanskning och plagiering medan vi behövt vara aktsamma för att 

inte omedvetet avvika från god forskningssed. Dessa omedvetna fallgropar diskuteras av 

(Helgesson 2015) och kan exempelvis vara att återge en missvisande bild av forskningsläget. 

I inledningskapitlet har vi försökt undvika detta genom att inte vara för selektiva i vad vi valt 

att presentera. Vi har försökt återge en sann bild av forskningsläget genom att använda oss av 

olika källor och teorier som bidrar med olika perspektiv.  

 

Carlsson (2007) diskuterar huruvida en det är olämpligt eller inte att bedriva forskning kring 

fenomen som man har personliga sympatier eller antisympatier för. Carlsson (2007) menar att 

om det ställs krav på forskare att vara känslomässigt neutrala till sina undersökningar skulle 

många fenomen bli nästintill omöjliga att undersöka. Då vi har valt att undersöka ett ämne 

som rör både vårt framtida yrkesval och vår studieinriktning, kan vi inte anses vara 

känslomässigt neutrala kring forskningsfrågan och motiven bakom undersökningen. Däremot 

tar vi upp alla olika aspekter av fenomenet vi funnit i teorin och den empiriska 

undersökningen med syfte att låta resultatet tala för sig och inte spegla våra egna åsikter kring 

ämnet.  

 

Vårt resultat är varken laddat med kritik eller romantiserande av yrkesgruppens funktion eller 

roll. Oberoende av om vårt resultat visat sig vara det av oss förväntade eller inte skulle inte 

heller detta vara ett skäl att inte publicera vårt arbete då vår studie syftade till att öka 

förståelsen för vad som påverkar yrkesidentitet och yrkesstatus. Vi ser inte att det kunnat 

produceras några oönskade resultat i vår studie, med undantag för om vi inte kunnat dra några 

slutsatser alls. Syftet är därigenom öppet för att öka förståelsen för om något specifikt, 

exempelvis en HR-transformation, inte visar sig ha någon vidare påverkan på yrkesidentiteten 

eller statusen hos individen.  
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3. Teoretisk referensram 

I teoretiska referensramen tar vi upp relevant litteratur kring de ämnen som vårt syfte berör, 

för att sedan använda oss av dessa teorier i tolkningen av intervjuerna. De områden vi 

presenterar är begreppen HRM/HR och PA, HR-transformationer, status, 

statusförbättringsprojekt, yrkesidentiteter och yrkesroller.  

3.1 Om HRM, PA och HR-transformationer 

Då vi intresserar oss för identitets och statusförändringar vid personalyrkets rollförändringar 

har vi kartlagt hur rollen har förändrats över tid och inneburit på områden som 

arbetsuppgifter och position i organisationen. För att förstå själva betydelsen av HR-

transformationer redogör vi härmed även för begreppen Human Resources och Human 

Resource Management samt hur dessa skiljer sig från traditionellt personaladministrativt 

arbete. Vi har inte funnit någon skillnad i de olika begreppen utan kommer fortsättningsvis 

använda begreppen HR och HRM synonymt med varandra. Human resources (HR) och 

Human resource management (HRM) innebär att ansvara för att på bästa sätt använda en 

organisations medarbetare. HRM har sina rötter i Human Relations-skolan som betonar 

vikten av att motivera och stimulera medarbetarna för att skapa en god arbetsprestation 

(Linnmark & Önnevik 2011).  

3.1.1 HR: Framväxt och innebörd 

Begreppet HRM användes för första gången av konsulten och professorn Peter Drucker år 

1954. På den tiden, och även när begreppet slog igenom på 1980-talet, sågs HRM med sitt 

strategiska fokus som en utmanare till det äldre personaladministrativa arbetet (Boglind et al. 

2013). På 1980-talet publicerades böcker inom HRM, bland annat Fombrun, Tichy och 

Devannas Strategic human resource management (1984, se Boglind et al. 2013) men även 

böcker av Dave Ulrich, som liksom Fombrun verkade vid University of Michigan. Fombrun 

och hans kollegor, samt forskaren Dave Ulrich, la grunden till det som kallas hård HRM som 

fokuserar på att utveckla funktionen för en ökad effektivitet. På Harvard verkade också 

forskare inom ämnet, bland annat Michael Beer. Harvardskolan var mindre fokuserad på 

effektivitet och mer fokuserad på att personalspecialister skulle vara stöd till linjechefer, en 

filosofi som senare kom att benämnas som mjuk HRM. Granberg (2011) benämner dessa två 

skolor som Harvardkonceptet och Michigankonceptet. I praktiken är idag HRM ett 
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samlingsbegrepp för ledning av mänskliga resurser, vilket även innefattar de 

personaladministrativa och operativa uppgifterna på en personalavdelning (Boglind et al. 

2013).  

 

HRM har enligt Dessler (1999, se Söderlund & Bredin 2005) tre olika innebörder; strikt 

operativ HRM, strategiimplementerande HRM samt strategiutvecklande HRM. Den strikt 

operativa HRM är fokuserad på de traditionella personalfrågorna såsom exempelvis 

planering, bemanning, lönesättning och utbildning. Den strategiimplementerande funktionen 

fokuserar på att anpassas efter företagets övergripande strategi där HRM ses som ett 

instrument för att möjliggöra strategin. I det tredje synsättet ses HRM istället som en del av 

ledningsgruppen där de hjälper till att utveckla strategier kring exempelvis kompetens, 

arbetssituation samt belöningssystem (Dessler 1999, se Söderlund & Bredin 2005).  

 

Alvesson och Lundholm (2014) menar att HR består av fyra olika delar: strategi, styrning, 

stöd och service. Strategi innebär att även HR-arbetet definieras av och är med och definierar 

företagets affärsinriktning i samarbete med chefer och ledning. Styrning och stöd innebär att 

HR-cheferna är med och påverkar och stöttar. Service är viss enklare administration, en 

process som gärna tonas ner av HR-chefer som något som HR inte primärt ska ägna sin tid åt 

(Alvesson & Lundholm 2014). Som ovan beskrivits ska HR enligt flera teoretiker bestå av 

olika “delar” och har mer än en enda funktion. Alvesson och Lundholm (ibid) menar att det 

därmed finns en missmatch i uppfattningen kring vad HR-chefers och organisationen anser 

att personalavdelningens huvudsakliga syssla ska vara. HR-chefer vill gärna jobba strategiskt, 

då det är något som för dem är statuspräglande och identitetsbekräftande, och därmed minska 

på service och administrationsuppgifter. Genom att arbeta närmre cheferna och ledningen 

försöker HR-avdelningarna uppnå en legitimitet och höja sin status, vilket styrks av både 

Beer (1997) samt Alvesson och Lundholm (2014). Den alltmer viktiga relationen till den 

överordnade chefen är det som Alvesson och Lundholm (ibid) kallar för tandemrelation eller 

parhäst, vilket medför att HR-funktionen associeras med, samt får inflytande över den 

överordnade chefen.  

3.1.2 HRM i praktiken 

Vid intervjuer med personalchefer och specialister har Berglund (2002) studerat hur 

personalarbetare med olika positioner själva ser på begreppet HRM. Berglund (2002) fann att 
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de intervjuades syn på begreppet skilde sig från flera teoretikers syn på HRM som 

avhumaniserat, instrumentellt och endast strategiskt. Istället framhåller Berglund (2002) hur 

många av personalcheferna ser på begreppet som ett modernt positivt laddat ord som 

dessutom inger en förhoppning om nya möjligheter att lyfta fram sina frågor. Begreppet 

HRM innebär även för flera av personalcheferna en förhoppning om att öka statusen för sin 

egna kompetens. Flera av personalcheferna tyckte även att begreppet på ett bättre sätt speglar 

det nya personalarbetet jämfört med andra begrepp och beteckningar såsom personalpolitik 

eller personaladministration (PA). Många av personalcheferna föredrog HRM framför PA 

som därmed förkastades, även om många höll med om att delar av arbetet fortfarande är 

administrativt. En av de intervjuade i studien uttryckte även att HRM speglar mer av vad “vi 

inom human resources vill jobba med” (Berglund 2002). Utifrån studierna av Berglund 

(2002), samt Alvesson och Lundholm (2014), bekräftas att vissa delar av HRM:s innebörd 

(Dessler 1999, se Söderlund & Bredin 2005; Alvesson & Lundholm 2014) inte är lika 

populära och önskvärda att arbeta samt identifieras med i praktiken.  

3.1.3 Från PA till HR: HR-transformationer 

Granberg (2011) sammanfattar i en modell (se Modell 1 nedan) tidigare forskning kring hur 

utvecklingen av personalfunktionen ser ut. Förr utgjorde administrativa sysslor huvuddelen 

av arbetet och det strategiska arbetet tog upp mindre resurser. Idag är det tvärtom: det 

strategiska arbetet har huvudfokus och det administrativa arbetet minimeras i stor 

utsträckning (Granberg 2011). Författaren diskuterar att det är naturligt med denna utveckling 

av arbetsuppgifter, att försöka minimera och effektivisera administration för att det finns 

värde i att HR jobbar mer strategiskt. Professionalisering innebär en stängning och 

fastlåsning på ett individuellt identitetsplan. När man anammar en ny yrkesidentitet innebär 

det därför ofta att individen har svårt att vara flexibel kring den nya identiteten (Alvesson 

2011). Vid utvecklingen som illustreras i Modell 1 skulle detta alltså betyda att man låser fast 

identiteten vid det nya strategifunktionen i arbetet och därmed helt vill bortse från det 

administrativa och delar av det operativa arbetet. En sådan fastlåsning vid strategifunktionen 

framkom bland de studerade personalcheferna både i studien av Berglund  

(2002) samt Alvesson och Lundholm (2014).  
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Modell 1: En vanlig utveckling av personalfunktionen (Granberg 2011, s. 89).  

 

Övergången från PA till HR som diskuterats ovan bygger enligt Boglind et al. (2013) på en 

idé om att vilja omvandla och transformera HR-arbetet mot att bli mer effektivt, strategiskt 

och värdeskapande. Idén om en HR-transformation, bygger på att man tidigare haft svårt att 

se värdet med funktionen. Lösningen är därmed en HR-transformation som bygger på idén 

om HR-funktionen som shared service med en serviceenhet, en expertenhet, och så kallade 

HR-partners (Boglind et al. 2013). Den nya omorganiseringen och tanken kring shared 

service innebär även nya roller för HR-medarbetarna. För att HR-funktionen ska göra anspråk 

på de mer affärsstrategiska rollerna är HR Business Partner eller HR-partner en sådan roll 

(Boglind et al. 2013). 

 

Thilander (2013) beskriver i sin doktorsavhandling aspekter som det riktas stark kritik mot 

vid en HR-transformation. En aspekt är att allt fler funktioner eller aktörer blir involverade i 

HR-arbetet, vilket därmed resulterar i en uppdelning av personalarbetet. De administrativa 

arbetsuppgifterna flyttades då över från HR-avdelningen till exempelvis olika IT-system och 

linjechefer för att minska kostnader. Thilander (2013) beskriver hur Försvarsmakten 

genomförde en HR-transformation år 2006. En konsekvens av Försvarsmaktens HR-

transformation och andra förändringar blev dock att linjecheferna fick mer ansvar för 

personalfrågorna. En fartygschef beskriver hur han upplevde att linjecheferna nu blivit både 

personaladministratörer och personalchefer och förväntas klara av arbetet helt utan utbildning 

(Thilander 2013). 
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3.2 Status  

Ovan har vi fört ett resonemang kring personalarbetets yrkesroll som förändras i och med den 

strategiska utvecklingen som Granberg (2011) redogör för, och som Boglind et al. (2013) 

kallar för HR-transformationen i organisationer. I och med en förändrad yrkesroll reflekterar 

vi över om det finns effekter på yrkesstatusen kopplat till utvecklingen av yrket och rollen. 

För att möjliggöra en sådan analys av vår empiri behöver vi definiera yrkesstatus och se vilka 

element det bygger på.  

 

Precis som Svensson och Ulfsdotter Eriksson (2009) gör vi i vår studie ingen skillnad på 

status och prestige. I Webers definition (Weber & Lundquist 1983) av status är dessa begrepp 

även synonyma med varandra. I definitionen framkommer det att status är antingen positiv 

eller negativ social prestige och kan grundas i livsstil, utbildning, härkomst eller yrke. Status 

kan också beskrivas som ett relationellt fenomen och en persons eller grupps ställning i 

samhället (Nationalencyklopedin u.å, Status). Rothman (2002, se Svensson & Ulfsdotter 

Eriksson 2009) skiljer på tillskriven och förvärvad status och förklarar att tillskriven status är 

de inlärda och kulturella aspekterna, exempelvis könsrollen. Den förvärvade statusen handlar 

istället om de objektiva och mätbara egenskaperna, såsom arbetsuppgifter, lönenivå samt 

utbildning (ibid). Forskning kring yrkesuppfattningar finns idag inom statusforskningen och 

bygger på att uppfattningar om yrken alltid består av en statusaspekt, där status handlar om 

anseende och rykte knutet till en position snarare än till individen (Svensson & Ulfsdotter 

Eriksson 2009). 

 

En definition av vad status är kan enligt Ulver-Sneistrup (2012) uttryckas enligt följande:  

“Individens status är dennes formella eller informella, givna eller presterade, objektiva eller 

subjektivt upplevda position i ett hierarkiskt och socialt sammanhang, som garanterar 

privilegier och förbättrar individens livschanser ju högre placerad denna position upplevs  

vara.” (Ulver-Sneistrup 2012, s. 7-8).  

 

Att privilegier är kopplat till status är något som enligt Ulver-Sneistrup (2012) beskrivs i 

annan statusforskning, medan andra begrepp i definitionen kan ifrågasättas. Detta innebär att 

hög status kan medföra många privilegier medan låg status innebär få eller inga privilegier 

alls (Ulver-Sneistrup 2012). Även Svensson och Ulfsdotter Eriksson (2009) belyser att status 
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är kopplat till olika former av materiella eller symboliska resurser, vilket vi tolkar som en typ 

av privilegier. 

 

Idag blir det allt viktigare att stärka sig själv och därmed sitt företag och sin profession. 

Hotho (2008) förklarar hur individer som tillhör en lågstatusgrupp inom en profession 

utvecklar olika strategier för att nå gruppen på en högre nivå vilket resulterar i en ny förstärkt 

upplevd social identitet genom att det som Hotho (2008) själv uttrycker som “disidentifierar 

sig” med den tidiga gruppen. I den kreativa processen som då sker, jämför man sig med nya 

grupper samt omdefinierar värden som är associerade med gruppen. Detta sker för att 

säkerställa en god position i gruppen man vill tillhöra i jämförelse med gruppen man lämnar 

(Haslam 2001, se Hotho 2008).  

 

Yrken utgör inte bara den viktigaste aspekten i att definiera klasstillhörighet och social 

ställning i samhället, utan det har även starka samband med organisationens olika positioner 

(Berglund & Schedin 2009). En organisation har olika strukturer baserat på yrken som i sig 

innebär erhållande av olika grad auktoritet och beslutsmakt (Svensson & Ulfsdotter Eriksson 

2009). En faktor som man sett har en korrelation med yrkesstatus är graden av fysisk eller 

psykisk ansträngning i arbetet. Det finns en tydlig negativ korrelation mellan fysiskt 

ansträngande yrken och status. Gällande psykisk ansträngning är det istället tvärtom, ju mer 

psykiskt ansträngande desto högre koncentration och ansvar anses krävas vilket leder till en 

högre status. (Orban 2003, se Svensson & Ulfsdotter Eriksson 2009). Svensson och 

Ulfsdotter Eriksson (2009) har i sin studie gjort en kartläggning över kriterier för yrkesstatus. 

De kommer fram till att lön är ytterst avgörande för status men även andra kriterier som 

exempelvis upplevda karriärmöjligheter, ansvar, att yrket ger inflytande samt är populärt 

bidrar till en högre yrkesstatus (ibid). 

3.3 Statusförbättringsprojekt i personalyrket 

Statusförbättringsprojekt är vanliga och handlar ofta om titlar och etiketter (Alvesson 2011). 

Detta kan vi se genom årets gång, exempelvis när städare blev lokalvårdare och dagisfröken 

blev förskolepedagog. I fall av försök att öka yrkesstatusen genom ett titelbyte är det dock 

inte självklart att titelbytet innebär några faktiska nya privilegier för individen. Om titelbytet 

innebär en högre lön eller andra privilegier är det möjligt att yrket får en högre status, men 

om det inte tillkommer nya privilegier skulle man utifrån Ulver-Sneistrup (2012) ställa sig 
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undrande till om projektet verkligen medför någon förändrad status. Problemet är att status är 

ett nollsummespel: om en person får ökad status så kommer någon annan att få lägre status 

(Alvesson 2011). Detta kan vi koppla till Thilanders (2013) studie hos Försvarsmakten, där 

linjecheferna fick ta över det personaladministrativa arbetet som i många undersökningar och 

intervjuer framställs av medarbetarna som arbetsuppgifter med låg status. Berglund (2002) 

identifierar mot bakgrund av olika studier en statusuppdelning i professionen där det skiljer 

sig mellan de som är mer specialistorienterade och fokuserade på administrativa uppgifter 

jämfört med de som har mer kontroll i företaget och som arbetar mer med utveckling närmare 

organisationens chefer.  

 

Alvesson (2011) menar att ett statusförbättringsprojekt kan ge sken av att organisationen eller 

individen blivit exempelvis mer originell, innovativ, rationell eller avancerad, vilket troligen 

kan innebära privilegier för medarbetaren. En ny yrkesbenämning kan därmed troligen 

fungera som ett statusförbättringsprojekt, dels för individen men också för yrket som helhet. 

Genom historien har opinionsbildare, såsom yrkesföreningens företrädare, försökt 

transformera personalyrket till en erkänd profession och kampen pågår fortfarande för 

erkännande hos personalyrket (Damm & Dahte 2016).  

 

Tidigare i vårt arbete har vi diskuterat det faktum att yrkesgruppen personal och HR-

specialisters funktion haft och fortfarande har en låg status i många organisationer (Alvesson 

2011). Berglund (2002) lyfter fram det faktum att individerna med PA-bakgrund och 

personalspecialistroller har svårt att göra karriär och få personal- eller HR-chefsroller i 

organisationer. Svårigheten att göra karriär förklaras i att den formella bakgrunden inom PA 

inte väger tillräckligt tungt bland VD:ar och andra i ledningsgruppen. Linjeerfarenhet och 

kunskap inom ekonomi värderas högre än en utbildning inom PA hos chefer och VD:ar. 

Detta är något som styrks av Damm och Dahte (2016) som bland deras intervjuade HR-chefer 

nästan inte hade någon som utbildat sig till personalvetare på högskola eller universitet. 

Merparten av HR-cheferna hade andra akademiska utbildningar än PA. Det blir därmed klart 

att den teoretiska utbildningen i sig är viktig, dock behöver det inte vara PA. Istället är det 

meriterna de har med sig från arbetslivet som är viktiga, såsom att ha erfarenhet av 

organisering, kunskap om verksamheten i sig samt att kunna bygga relationer (Damm & 

Dahte 2016).  



26 

 

3.4 Yrkesidentitet 

Individens identitet påverkas av olika sammanhang och grupptillhörigheter (Tajfel & Turner 

1979, se Ulfsdotter Eriksson & Flisbäck 2011), vilket säger oss att medarbetarna i en HR-

transformation vars roller, grupptillhörighet och sammanhang påverkas, även kan få en 

förändrad identitet. Brewer och Gardner (1996) förklarar att identitet ofta innefattar tre olika 

nivåer av inkluderande: individuell, relationell och kollektiv. Yrkesidentitet på den 

individuella nivån fokuserar på individens olika karaktärsdrag och förmågor som skiljer dem 

från andra i en organisation. Den relationella yrkesidentiteten har istället kopplingar med 

relationer individen har med exempelvis medarbetare eller chefer. Kollektiv yrkesidentitet 

baseras på det självupplevda organisatoriska samt sociala medlemskapet (ibid).  

3.4.1 Identitet som kollektivt fenomen  

Som vi tidigare diskuterat nämns strategi som en av de arbetsuppgifter som av många 

medarbetare inom HR och enligt forskare anses vara det som skiljer HR från PA. Enligt 

Sveningsson och Sörgärde (2014) kan strategi ses som en kunskap som formar medarbetarnas 

uppfattningar om vem som bör arbeta med att utveckla och vad som bör utvecklas i 

organisationen. En yrkesgrupp som jobbar strategiskt anses därför inneha denna 

strategikunskap, och därmed förstärks yrkesgruppens kollektiva position gentemot andra 

inom organisationen. Därmed kan strategiskt arbete vara attraktivt att arbeta med, då det 

tillskriver yrkesrollen legitimitet och möjlighet att ägna sig åt mer långsiktiga och 

betydelsefulla frågor. Strategi kan därmed användas som något identitetsformande som inte 

bara beskriver rollen utan även tilldelar yrkesgruppens status och självkänsla (ibid).  

3.4.2 Identitet som relationellt fenomen 

Jenkins identitetsteori (2004) syftar på att individers och gruppers identitet bygger mycket på 

andras definitioner och syn på gruppen eller individen. En identitet bygger därmed inte bara 

på den egna uppfattningen och synen på sig själva. Med yrkesidentitet som vi diskuterade 

inledningsvis använder vi samma definition som Miscenko och Day (2016), det vill säga 

yrkesidentitet är en samling av mening ihopkopplat till individen av individen och andra i 

arbetsområdet.  

 

Walsh och Gordon (2008) argumenterar för att kompetensen även ligger till grund för 

individens yrkesidentitet. Med härledning till att individer söker “medlemskap” i 
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organisationer som ökar deras känsla av utmärkelse, statusförbättring och slutligen självbild, 

argumenterar Walsh och Gordon (2008) för att individerna använder organisationens 

kompetens för att skapa sin egen yrkesidentitet för att organisationens kompetens möjliggör 

skapandet av en säregen självbild i relation till andra. 

3.4.3 Identitet som individuellt fenomen 

Identitet är till stor del självkonstruerad menar Giddens (1991, se Zambrell 2004). Människan 

kan därmed mer eller mindre medvetet påverka sin identitet genom att välja vem man vill 

vara, exempelvis genom val av utbildning, yrkesval, val av organisation, arbetssätt med mera. 

Yrkesidentitet beskrivs av Ibarra (1990, se Schilling, Werr, Gand & Sardas 2012) som en 

relativt stabil och varaktig konstellation av attribut, övertygelser, värderingar, motiv och 

erfarenheter när det gäller vad människor definierar sig som i en yrkesroll.  

 

Yrkestitlar fungerar som etiketter och ger en snabb illustration av vilka vi är i möten med 

andra människor. Då ett yrke betraktas som en del av vår sociala identitet är det intressant att 

se hur olika personer presenterar sig för andra och hur de förhåller sig till yrkesrollen. 

Ulfsdotter Eriksson och Flisbäck (2011) beskriver tre olika tillvägagångssätt att berätta om 

sitt yrke som framkom i deras studie. Ett sätt var att säga ”jag är”, där intervjupersonen talar i 

termer om att vara och identifiera sig med sitt yrke och uttrycka yrkesstolthet. Det andra 

tillvägagångssättet var att säga ”jag jobbar som” där intervjupersonen har ett mer distanserat 

förhållande till yrket, exempelvis för att skilja på arbetsliv och privatliv. Det tredje 

alternativet var att säga ”jag jobbar på” och fokuserar därmed mer på organisationen eller 

företaget man arbetar för snarare än yrkesrollen i sig, och skapar därmed distans till 

yrkestiteln.  

 

Walsh och Gordon (2008) undersöker också hur individen skapar sin egna personliga 

yrkesidentitet. Det som framkommer deras studie är huruvida individerna identifierar sig med 

organisationen eller yrket, och att detta kan användas för att skapa en yrkesidentitet. Hur 

individerna identifierar sig baseras på den grad av inkluderande i grupper som förstärker 

deras status och särskiljning. Författarna argumenterar för att detta beror på vilken syn 

individerna har på sitt arbete: om det ser det som ett jobb, en karriär eller ett kall, vilket vi 

kan koppla till Ulfsdotter Eriksson och Flisbäcks (2011) tre olika tillvägagångssätt att berätta 

om sitt yrke i termer om “jag är”, “jag jobbar som” och “jag jobbar på”.  
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Zambrell (2016) har gjort en studie forskaren undersöker identitetsskapande via arbetet. 

Författaren redovisar fem olika identitetsrelaterade dimensioner av identitet i arbetet som 

visar vad i arbetet som har en påverkan på en individs identitetskonstruktion. 

Möjliggörardimensionen handlar bland annat om att uppleva en yrkesmässig och personlig 

utveckling samt att arbetet är en plattform för karriär, framgång och livskvalitet. Dessutom 

påverkas den av att individen upplever sina arbetsuppgifter som intressanta. 

Legitimerardimensionen kan ge uttryck i att personen känner sig attraktiv på 

arbetsmarknaden, har en yrkesroll, yrkestitel och status, att vara utbildad eller att 

organisationen eller företaget har gott rykte. Det finns dessutom en begränsardimension som 

berör att individen upplever en obalans eller dålig integrering i sin roll vilket kan vara kopplat 

till bland annat, brist på ansvar eller utmaningar, höga förväntningar och arbetsbelastning, 

eller att det existerar brister i andra identitetsskapande dimensioner. I förstärkardimensionen 

återfinns upplevelser som förstärker identiteten i arbetet. Exempel på detta är att känna 

stolthet för medarbetare och organisation, själva yrkesrollen i sig, yrkestiteln man har och 

yrkesstatusen. Ytterligare förstärkande upplevelser är att anta och klara utmaningar, 

kompetensutveckling, att känna sig efterfrågad och att bli bekräftad. I berörardimensionen 

konstrueras identiteten genom att individen upplever att han eller hon berörs av sitt arbete 

genom exempelvis meningsfulla och högt värderade uppgifter, positiva relationer till kollegor 

och chef samt en upplevd tillit till och från chefen. Zambrell (ibid) belyser att de olika 

dimensionerna inte är självklara och förbestämda, då varje upplevelse kan ha sitt ursprung i 

olika dimensioner beroende på hur upplevelsen beskrivs av individen. Zambrell (ibid) 

konstaterar därmed att vad som är viktigt för en individs identitetskonstruktion inte behöver 

ha samma betydelse för andra.  

3.4.4 Identiteter i förändring 

Professionalisering innebär en stängning och fastlåsning på ett individuellt identitetsplan. När 

man anammar en ny yrkesidentitet innebär det därför ofta att individen har svårt att vara 

flexibel kring den nya identiteten (Alvesson & Lundholm 2014).  

3.4.4.1 Identiteter i rollförändringar  

Vid rollförändringar kan yrkesidentiteten förändras vertikalt, det vill säga röra sig uppåt i 

hierarkin, men även horisontell. Ett grundantagande är att yrkesidentitet formas över tid som 
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en följd av olika erfarenheter, och därmed blir yrkesrollen mer anpassningsbar och ombytlig i 

början av karriären (Ibarra 1990, se Schilling et al. 2012). 

 

I Ibarras (1999) studie om junior professionals och deras övergång i yrkesroll till senior 

professionals identifierade författaren att studieobjekten var i behov av att ge sken av en 

trovärdig image mycket tidigare än de faktiskt hade anammat den nya professionella 

identiteten till fullo. Yrkesidentiteten är starkt kopplat till yrkesrollen, vilket betyder att 

förändringar i yrkesidentiteten ofta är kopplade till förändringar av yrkesrollen. När en 

individ får en ny roll betyder detta att individen har en symbolisk interaktion med andra för 

att definiera meningen av den nya rollen (ibid). 

3.4.4.2 Identiteter i konflikt 

När personalavdelningen upplever sig vara motarbetad eller ifrågasatt ger det upphov till ett 

identitetsarbete där man försöker reformera identiteten med målet att tillhöra 

företagsledningen (Alvesson & Lundholm 2014). En naturlig följd av förändringen från 

personal- till HR-avdelningar kan därmed skapa en identitetsförvirring hos medarbetarna, om 

de inte själva känner att förändringen stämmer överens med deras egna upplevda 

yrkesidentitet. Van Maanen & Schein (1979, se Chreim, Williams och Hinings 2007) 

förklarar i sin studie hur missnöjdhet med sin yrkesroll kan vara en anledning till att man 

omdefinierar rollen genom att ändra syftet som är associerat med rollen.  

 

Speciella egenskaper och kvaliteter i ett yrke, såsom exempelvis hög status och gott 

anseende, kan bidra till ett positivt erkännande av både ett yrke och yrkesutövaren själv. 

Därmed blir det lättare för en individ att anamma yrket som en del av sin egen identitet när 

yrket i sig anses vara en källa för så kallad positiv identifikation. Personer som jobbar inom 

yrken med en negativ klang kan då istället distansera sig från sitt yrke (Ulfsdotter Eriksson & 

Flisbäck 2011). Detta kan vi identifiera i studierna av Berglund (2002), Granberg (2011) samt 

Alvesson och Lundholm (2014) som visar att HR-personal ofta vill distansera sig från 

traditionellt PA-arbete och påpeka att de gör något viktigare och annorlunda. Walsh och 

Gordon (2008) diskuterar vad som kan hända när en individ är medlem i ett yrke som innebär 

identiteter i konflikt, vilket de kallar för schizo-identification. Vid en sådan situation 

argumenterar de för att det är mer troligt att individen vill anamma den yrkesidentitet som för 

dem innebär en mer positiv särskiljning samt statusförhöjning (Walsh & Gordon 2007).  
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3.5 Teoretisk referensram i sammandrag 

Vi kan konstatera att det i teorin finns en skillnad mellan de olika begreppen PA och HR. 

Denna utveckling som sker i personalyrket (Granberg 2011) innebär att HR går mot en allt 

mer strategisk roll i organisationer där administration får allt mindre utrymme. Samma 

utveckling diskuterar även Boglind et al. (2013), och de benämner förändringen från PA till 

HR som en HR-transformation. Den innebär att både titlar och arbetssätt byts ut för att 

utveckla en serviceenhet som arbetar mer effektivt, strategiskt och värdeskapande.  

 

HR-chefer uppger att de gärna vill jobba med strategiska frågor, då det är något som de anser 

är både identitetsbekräftande och statuspräglande (Alvesson & Lundholm 2014). Status är ett 

relationellt fenomen och kan vara både tillskriven via olika inlärda och kulturella aspekter, 

och förvärvad via exempelvis arbetsuppgifter och utbildning (Rothman 2002, se Svensson & 

Ulfsdotter Eriksson 2009). Status är självupplevt och är kopplat till vilka privilegier som 

individen har i jämförelse med andra (Ulver-Sneistrup 2012). Att personalyrket haft en låg 

status genom åren har lett till olika statusförbättringsprojekt i ett försök att få personalyrket 

erkänt som en profession. Statusförbättringsprojekt handlar oftast om titlar och etiketter, och 

en ny yrkesbenämning kan därmed leda till att en yrkesgrupp ses som exempelvis mer 

innovativ eller originell. Därav kan man erhålla fler privilegier som också resulterar i en 

högre status. Vi ser HR-transformationen som ett statusförbättringsprojekt för personalyrket, 

då yrkesgruppen haft svårt att göra karriär och på grund av att erfarenheter och personliga 

egenskaper är av större vikt än en utbildning inom området.  

 

Vi har förstått att en individ påverkas på olika sätt av olika sammanhang och 

grupptillhörigheter. Det finns tre nivåer av inkluderande i yrkesidentiteten: individuell, 

relationell och kollektiv. Om vi se på HR-rollen som ett kollektivt fenomen ser vi att 

yrkesgruppen stärks via de strategiska arbetsuppgifterna, eftersom gruppen tillsammans ser 

det som viktigt och stärkande, och därmed är strategi något som tillskriver yrkesgruppen 

status och självkänsla. Identitet kan även ses som ett relationellt fenomen och bygger då på 

andras definitioner och syn på gruppen. Individer söker sig till olika grupper som ökar deras 

känsla av exempelvis status och självbild (Walsh och Gordon 2008) eftersom individen då 

tillskrivs de egenskaper och privilegier som förknippas med gruppen. Identitet kan även vara 

ett självkonstruerat fenomen. Genom de val man gör i livet konstruerar man sin egen identitet 

och vem man vill vara. Hur man förhåller sig till sitt yrke och pratar om sin yrkesroll 
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definierar hur man identifierar sig med rollen. Yrkestiteln i sig kan vara laddad och ha 

betydelse för hur individen ser på sig själv, samt hur andra ser på individen. Trots att Ibarra 

(1990, se Schilling et al. 2012) menar att identitet är ett relativt stabilt och varaktigt fenomen 

kan vi se att det finns påverkande faktorer som förändrar den. Zambrells (2016) olika 

identitetsrelaterade dimensioner i arbetet är ett exempel som visar vad i yrkesrollen som 

kontinuerligt kan påverka identiteten.  

 

Vi kan därmed konstatera att rollförändringar är något som enligt teorin påverkar identiteten. 

Människor gör hela tiden försök att anpassa sig till sina yrkesroller utifrån sina egna 

erfarenheter. Om ett missnöje i yrkesrollen uppstår så ger det upphov till ett identitetsarbete 

och en förändring, ofta i ett försök att tillhöra företagsledningen (Alvesson & Lundholm 

2011). Vi uppfattar att flera författare argumenterar för att det finns en sådan missnöjdhet i 

personalyrket, vilket leder till HR-transformationer i ett försök att skapa en bättre bild av 

rollen och få mer legitimitet gentemot andra intressenter och andra medarbetare i 

organisationen.   
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4. Empiri och tolkning 

I kapitlet som följer presenteras vår empiriska data, och vi väljer att göra vår tolkning i 

anslutning till de empiriska fynden. Vi återger informanternas svar, vår tolkning av deras 

uttalanden, av deras upplevelser samt återkopplar detta till det som tidigare diskuterat i vår  

teoretiska referensram. 

 

I redovisningen av vår empiriska data har vi valt att benämna den statliga organisationen som 

Organisation A och den kommunala organisationen som Organisation B, och därmed även 

benämna informanterna som HR-medarbetare eller Chef i respektive organisation. Syftet är 

därigenom att anonymisera våra deltagare, men samtidigt ge möjlighet för läsaren att se vilka 

medarbetare och chefer som finns inom samma organisation. Vi har valt att använda oss av i 

princip samma ämnesstruktur och upplägg som i den teoretiska referensramen och diskuterar 

i detta kapitel synen på HR och PA, HR-transformationer, HR-transformationens påverkan på 

yrkesstatus samt HR-transformationens påverkan på yrkesidentiteten och yrkesrollen. I syfte 

att ge dig som läsare en överblick presenteras nedan en texttabell över de titelbyten som de 

sex stycken informanterna i studien har varit med om i sina HR-transformationer.  

 

Organisation Chefens 

benämning innan 

HR-

transformationen 

Chefens benämning 

efter HR-

transformationen 

HR-medarbetarnas 

benämning innan 

HR-

transformationen 

HR-

medarbetarnas 

benämning 

efter HR-

transformation

en 

Organisation A Personalchef HR-chef Personalkonsult HR-partner 

Organisation B Förhandlingschef Förhandlingschef 

samt chef för HR-

gruppen 

Personalutvecklare HR-specialist 

Texttabell 1: Titelbyten organisation A och B.  
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4.1 Informanternas uppfattning av HR och PA som trend, yrkesroll 

och begrepp 

För att kunna föra en diskussion kring våra forskningsfrågor kring upplevelsen av HR-

transformationerna och dess påverkan på yrkesidentiteten behöver vi först diskutera synen 

som medarbetarna har på begreppen HR och PA.  

4.1.1 HR som anpassning till en värld i förändring 

“Det ligger i tiden med HR.” - HR-medarbetare 3B 

 

Så uttryckte sig en av de intervjuade medarbetarna i diskussionen kring HR och HR-

transformationer. Att förändringen från PA till HR upplevdes som ett mode eller anpassning 

till samhällsförändringar bekräftas i studien. Många av informanterna berättade att HR-

begreppets frammarsch mer eller mindre är en samhällstrend som organisationer idag 

behöver anpassa sig till. Anpassningen beskrevs av flera respondenter som nödvändig för 

relationer med kunder, omvärld och kandidater i rekryteringsprocesser. Med kandidater i 

rekryteringsprocesser menar vi att flera informanter framhöll hur HR är mer attraktivt i 

rekryteringssammanhang för att locka kompetenta kandidater. Taylor (2006) beskriver att 

motivet bakom förändrade yrkestitlar för organisationen kan vara att legitimera sig gentemot 

externa intressenter. Det legitimerade motivet bekräftas av informanterna i vår studie som 

menar att HR har blivit mer och mer vedertaget i samhället. Om vi tittar närmre på ordvalen 

hos Chef B, bekräftas att HR-transformationen är någon slags anpassning och trend som 

existerar på en marknad och framför allt i den privata sektorn. Det var intressant att notera att 

Chef B uttryckte sig med ordvalet “marknad” och dessutom tog upp den privata sektorns byte 

av titlar, då organisationen återfinns i den kommunala sektorn och därmed har ett helt annat 

verksamhetssyfte samt helt andra intressenter att förhålla sig till. 

 

Att anpassa sig till marknaden och visa att man är modern belyses även av två andra 

medarbetare som ett motiv till HR-transformationen. HR-medarbetare 1A beskrev HR-

transformationen som en modegrej och en anpassning till en internationell värld där man vill 

säga HR-department för att visa kunder och omvärld att man hänger med. En annan 

medarbetare beskrev även att anpassningen kunde påverka rekryteringsprocesser då de inte 

får lika många sökare om de använt sig av en PA-titel i annonsen. Därmed tolkar vi 
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informantens uttalande som att en HR-tjänst är mer attraktiv än en PA-tjänst, oavsett tjänstens 

innehåll. Ett motiv till bytet av titulatur verkar alltså vara för att locka rätt kandidater vid en 

tillsättning. Det bekräftas av de intervjuade att en HR-titel har betydelse i 

rekryteringssammanhang, då det attraherar fler samt mer kompetent personal. Som ett 

exempel förklarar Chef B att det idag bland annat för att få rätt kandidater till en tjänst är 

nödvändigt att förändra titlarna, vilket även en av medarbetarna i organisation B diskuterar: 

 

“Vi ser ju det nu i annonser. [...] Nu är det ju fler med chefsposition som söker våra tjänster, 

så man märker ju det att HR-specialist, det är attraktivt, för man får mer kompetent personal 

i ansökningarna.” - HR-medarbetare 1B 

 

Det vi har presenterat hittills visar på en medvetenhet kring HR-begreppets betydelse ur ett 

intressentperspektiv och att de intervjuade har en uppfattning om att HR-titeln kan ha en 

positiv effekt på relationen till externa intressenter.  

4.1.2 Informanternas syn på innebörden av HR- och PA-rollen  

Med hänsyn till informanternas medvetenhet kring titelns påverkan på intressenter är det 

intressant att många av de intervjuade uppger att de själva inte lägger någon värdering i de 

olika begreppen HR och PA. Då status enligt Ulver-Sneistrup (2012) bygger på andras 

uppfattningar, väcker följande citat vår uppmärksamhet då informanten försöker påpeka sin 

neutralitet inför begreppen samtidigt som de har en annan föreställning om begreppens 

betydelse i samhället.  

 

”För mig själv så spelar egentligen inte benämningar och yrkestitlar så stor roll utan det är 

ju faktiskt vad jag åstadkommer. [...] Men jag kan tänka mig att det finns en sån förväntan 

utifrån, att HR kan mer än PA.” - HR-medarbetare 2B 

 

Det som är intressant är hur medarbetaren lyfter fram HR som en roll som, enligt andra, kan 

mer än PA. Även medarbetarens kollega har en uppfattning av andras bild av HR som att 

man har arbetat mer med strategi, medan PA kan symbolisera att man endast har erfarenhet 

från ett område.  
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“Har man varit HR-specialist så tänker de att man har jobbat mer med strategiska frågor, 

medan har man varit personalutvecklare kan man likväl bara jobbat med lönefrågor. [...] Sen 

att inte jag tänker så… Men jag tror att samhället gör det.” - HR-medarbetare 1B 

 

Båda medarbetarna ger en bild av att HR symboliserar en bredare erfarenhet eller 

kompetensområde än PA i andras ögon, samtidigt som de själva avsäger sig den synen på PA 

och HR. Chef B ger samma bild av synen på HR i samhället, men distanserar sig själv från 

denna bild.   

 

“Det finns de som gör en klar markering att HR skulle vara bredare än att jobba traditionellt 

mot PA. Jag tycker inte att det behöver vara så.” - Chef B 

 

Detta svar är viktigt att presentera då det skiljer sig markant från de andra informanternas 

uppfattningar om att det finns en skillnad mellan PA och HR. Chef B:s roll är inte, likt de 

andra informanterna, i huvudsak fokuserad på HR. Ansvaret över HR-specialisterna som 

Chef B har är ett chefs- och ledningsuppdrag utöver sina andra arbetsuppgifter, vilket gör att 

Chef B inte tillhör yrkesgruppen HR på samma sätt som de övriga informanterna. Även om 

Chef B:s roll avviker från de andra informanternas roller delas bilden av att andra 

utomstående uppfattar HR som bredare än PA. Vi tolkar att bilden av HR-arbetet som bredare 

kan antydas i Desslers (1999, se Söderlund & Bredin 2005) HRM-definition som innefattar 

tre delar, varav det personaladministration är en av dem. Gällande den bredare uppfattningen 

av HR stämmer vår teoretiska referensram väl överens med informanternas återgivelser. Både 

chefer och medarbetare delade synsättet på HR som ett vidare och djupare begrepp. Den 

största skillnaden som Chef A belyser är den strategiska aspekten av HR-arbetet samt 

närheten till ledningen. En sådan närhet speglas enligt Chef A i den nya yrkestiteln HR-

partner som tilldelats medarbetarna efter förändringen. Utöver den mer positiva och breda 

beskrivningen av HR jämfört med PA fann vi ytterligare en aspekt som väckte vår 

nyfikenhet. I medarbetare 2B:s uttalande gavs uttryck för att PA är begränsande och 

förknippat med administrativa arbetsuppgifter.  

 

”Det tänker jag, att HR ger ett öppnare, vidare fält att arbeta inom, medan PA känns mer, 

som jag var inne på från början, mer administrativt, och på det sättet mer begränsande.” 

HR-medarbetare 2B 
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Som Alvesson och Lundholm (2014) beskriver vill HR-medarbetare gärna jobba med de 

strategiska frågorna, då det är något som för dem höjer statusen i yrket och bekräftar deras 

identitet, och därför blir det viktigt för medarbetarna att distansera sig från de administrativa 

uppgifterna. De administrativa uppgifterna visade sig vara oönskade uppgifter att syssla med 

bland flera av informanterna och en del menade till och med att de administrativa uppgifterna 

inte borde tillhöra deras HR-roll. Vi frågade en medarbetare hur det skulle kännas om en 

person med titeln HR-strateg skulle arbeta med enbart administrativa arbetsuppgifter:  

 

”Det känns lite främmande för mig. HR är lite mer det strategiska, men det [administrativa, 

red. anm.] är ju en del i arbetet.” - HR-medarbetare 2B 

 

Medarbetaren förklarar lite mer ingående:  

 

”Jag tror att det har att göra med att HR på det sättet är ett vidare och bredare perspektiv 

där man ser medarbetarna som en resurs för att nå verksamhetens mål, medan PA är mer det 

som ska se till att vi får lön och att vi får rätt antal dagar semester och så.” - HR-

medarbetare 2B 

 

Detta kopplar vi till Granberg (2011) som belyser med sin modell att det läggs större vikt vid 

strategiskt arbete idag medan det administrativa arbetet minimeras, vilket bekräftas i 

informanternas svar. I tidigare studier av personalchefer som genomförts av Berglund (2002) 

samt Alvesson och Lundholm (2014) bekräftas också ett strategiskt fokus. Vi ser en koppling 

mellan det strategiskt fokuserade arbetet och att det kan förklaras av Alvessons (2011) idé om 

fastlåsning och oförmåga att vara flexibel kring den nya professionaliserade identiteten. 

Citatet nedan tyder även på en slags medvetenhet om denna fastlåsning, dels för HR-

medarbetaren själv men även för hur resten av yrkesgruppen känner:  

 

“Ibland är det skottpengar på det där med administration för det är liksom inte… fint. Utan 

man vill vara utvecklare, men egentligen är det samma sak.” - HR-medarbetare 1A 

 

Anledningen till att medarbetarna vill arbeta mindre med administration är främst för att få 

mer tid till att göra något annat, som HR-medarbetaren fortsätter beskriva nedan: 

 

“Jag hade hoppats att bli av med det där administrativa, det är bättre att ha en duktig 
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löneadministratör än 18 personalkonsulter som är lite halvdana. [...] Då kanske man kan 

göra något annat och vara en bra personalkonsult istället för en kass löneadministratör.” - 

HR-medarbetare 1A 

 

Det är intressant att HR-medarbetare 1A anser att de administrativa uppgifterna ger 

medarbetarna en annan yrkesroll som en “kass löneadministratör” som därmed inte tillhör 

hans roll som personalkonsult, eller som den heter efter HR-transformationen, HR-partner. 

Denna bild av att HR ska göra andra saker styrks även av medarbetare i den andra 

organisationen som beskriver hur det är bättre att ha någon som renodlat arbetar med det 

administrativa. HR-medarbetare 2B ger exempel på att dessa skulle kunna heta 

löneredogörare eller assistenter, medan de som arbetar inom HR bör vara de som arbetar med 

de strategiska frågorna. Vi kopplar detta strategiska fokus till det faktum att personalyrket 

tidigare kämpat med att få legitimitet i organisationen just på grund av att deras yrkesroll inte 

ansetts värdeskapande (Alvesson 2011). Detta kan vara en orsak till att stort fokus nu har 

hamnat på strategi och att jobba målinriktat. Detta är en effekt av en HR-transformation som 

syftar till att ha mer fokus på värdeskapande åtgärder (Boglind et al. 2013).  

 

HRM har enligt Dessler (1999, se Söderlund & Bredin 2005) tre olika innebörder vilket stöds 

av HR-medarbetare 3B som berättar att det finns en syn på att organisationerna ser en nytta 

med att jobba med HR-frågorna. Då de olika delarna hänger ihop menar medarbetare 3B att 

organisationerna nu ser en nytta i att arbeta mer strategiskt och förebyggande med just HR. 

Den strategiska aspekten med HRM bidrar till att man inte behöver arbeta lika mycket med 

att administrera och styra upp som man behövde tidigare, vilket HR-medarbetare 3B 

beskriver som “att göra det minsta möjliga för att det skulle flyta på”. Informanten 

utvecklade dessutom svaret med att beskriva hur de nu egentligen inte arbetar så annorlunda, 

utan att det mer är i symbolvärdet med titulaturen som är den stora förändringen. Då 

informanterna vill skippa “mystantstarbetet” där man går in och gör småinsatser vill de 

istället arbeta mot HR-målen. Medarbetare 3B:s uttalande går därmed emot vad Caldwell 

(2002) och Taylor (2006) säger i sina studier som ger oss uppfattningen att själva titelbytet 

har stor betydelse för yrkesidentiteten.  
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4.1.3 Informanternas syn på begreppen HR och PA 

Synen på att titeln inte är viktig delas även av flera andra HR-medarbetare. HR-medarbetare 

1A belyser exempelvis hur det istället är erfarenhet och vilken organisation man arbetat på 

tidigare som är viktigt. Trots att medarbetarna har en uppfattning av att titeln inte har 

betydelse för dem själva så ger de en bild av att samhällets och organisationers syn på HR 

och PA däremot kan skilja sig åt: 

 

“Jaa...nää. Det låter ju lite lyxigare när man säger att man jobbar på HR, men jag känner 

liksom inte det. [...] Det tror jag att andra tycker. Andra hade nog mer förväntningar än vad 

jag själv har. Jag tror nog att de tror att vi nästan ska lösa saker och ha lite mer kompetens. 

Men nej, vi är en stödfunktion.” - HR-medarbetare 1B 

 

Även HR-medarbetare 3B menar att samma yrkesroll kan ha flera olika titulaturer, och därför 

lägger medarbetaren personligen inte någon större vikt vid just titlarna. Medarbetaren menar 

till och med att det kan bli problematiskt och att titlarna kan bli betydelselösa. Medarbetare 

3B och Chef A fortsätter att förklara hur man med en HR-titel ibland kan ha samma 

arbetsuppgifter som en “PA”, och att detta är problematiskt då det kan bli inflation i titlarna. 

Vi kopplar denna syn till det som Alvesson (2011) diskuterar när statusförbättringsprojekt i 

titlar egentligen kan leda till betydelselösa titlar.  

 

Det väckte vår uppmärksamhet att trots att alla tillfrågade utom Chef A distanserar sig från 

att de har olika värderingar i titlarna PA och HR, framkommer det att alla tror att samhällets 

syn på begreppen ändå är olika. Angående vad andra i organisationen ansåg om titeln sa HR-

medarbetare 1B att det har varit frustrerande då flera undrat vad den nya titeln står för och 

betyder. HR-medarbetare 2 tar upp, precis som vi funnit i vår teoretiska referensram, att det 

finns en tydlig skillnad i hur begreppen används. Medarbetarna belyser att framför allt 

fackpress och facktidningar har en tydlig uppdelning, där HR lyfts fram som något bättre än 

PA.  

 

Chef B tar upp att HR är det som är mode och vedertaget bland organisationer idag, och att 

det därför är viktigt att följa med i utvecklingen för att få legitimitet, även om Chef B själv är 

skeptisk till huruvida det finns en skillnad i begreppen. Den personen som inte delar denna 

syn, utan även själv gör en klar distinktion mellan begreppen, är Chef A. Berglund (2002) 
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belyser att HRM är ett begrepp som för många personal- eller HR-chefer innebär en 

förhoppning om att öka statusen för den egna kompetensen, och att HRM också speglar mer 

vad personalyrket ska och vill arbeta med än vad begreppet PA gör. Chef A markerar tydligt 

att HR är att föredra.  

 

”Personalchef låter inte så kul… HR-chef låter roligare. Det är mer omfattande. Personal är 

ju mer… förhandling… Det är ju förhandlingar i HR-chefsrollen också, men det blir mycket 

lön, arbetsrätt, förhandling… Det tycker jag är en personalchefsroll, det är liksom mer hålla 

tag i strukturer, och HR tror jag är mer utvecklande, strategiska frågor… Att kunna vara de 

sammanhangen och prata om HR-frågor.” – Chef A 

 

HR-medarbetaren i samma organisation ser att chefen har tänkt över den nya HR-titeln och 

ser ändå en funktion i titelbytet. Men fokus är inte på att de ska kallas HR, utan att de bytt 

namn från konsult till partner, och att det ska visa på att de är ett stöd för både ledning och 

chefer i det dagliga arbetet snarare än konsulter: 

 

“Den här grejen med partner. Tanken att vi liksom är chefens partner i arbetet för att 

utveckla arbetet och stötta, istället för att vara en avdelning som övervakar eller man får råd 

ifrån, det är ju en himla skillnad.” - HR-medarbetare 1A 

 

Vi ser alltså att det finns en stor skillnad i synen på begreppen HR och PA hos cheferna, 

medarbetarna och i deras syn på hur benämningarna används i samhället. Hur medarbetarna 

och cheferna tror att resten av samhället ser på begreppen skiljer sig från yrkesgruppens egen 

syn på begreppen. För att redogöra för hur omgivningens och individernas syn på HR 

respektive PA beskrivs av medarbetarna i intervjuerna har vi därför valt att sammanställa 

vilka ordval de kopplar samman begreppen med i sina återgivelser i texttabellen nedan. 

Sammanfattningsvis kan vi därmed konstatera att HR beskrivs med många positivt laddade 

ord. PA å andra sidan beskrivs i mer negativa termer med ordval. Detta liknar vad Berglund 

(2002) och Alvesson och Lundholm (2014) kommit fram till i deras studier av personal- och 

HR-chefer och deras syn på HR och PA.  
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HR enligt de intervjuade PA enligt de intervjuade 

HR som mode 

Det ligger i tiden, Vedertaget, Modegrej, 

Modernare, Internationalisering. 

 

HR som något “mer” 

Lite mer, Bredare, “kan mer än PA”, Mer 

omfattande, Mer kompetens, Kan förväntas 

mer av, Ger mer, kan begäras mer av, 

Högre förväntningar, Öppnare, Vidare och 

djupare begrepp än PA. 

 

Beskrivning av HR-titlar 

Attraktivt, Lyxigare, Jätteflashigt, Mer 

stolthet, Strået vassare, Låter roligare, 

Luddigt begrepp. 

 

HR som arbetssätt 

Jobbar mer med strategiska frågor, 

Strategiska frågorna, Vara delaktig i beslut, 

Sitta och fundera, Klurigare uppgifter, 

Utvecklande, Processutveckling, Nyttigt, 

Att man jobbar med PA. 

 

Fördelar med HR 

Produktivitet, Ser medarbetarna som en 

resurs för att nå målen, Närmare 

chefspersonerna, Stödja och leda, Chefsstöd 

organisatoriskt, Stödfunktion, Stöttande, 

Långsiktigt.  

Arbetsuppgifter förknippade med PA 

Likväl bara lönefrågor, Det som ser till att 

vi får lön, Administrativt, Mer lön, 

Arbetsrätt, Mer förhandling. 

 

Synen på PA-rollen 

Mer begränsande, Låter inte så kul, Akut, 

Jobbigt, Jätteviktigt men…, 

“Mystantsarbete”, Småinsatser, Strukturer, 

Övervakar, Rådgivande, Mer insatser, 

Fyrkantigt, För personalens skull,  

Ytterligare en facklig representant. 

 

Övrigt 

Äldre namn på HR. 

Texttabell 2: Ordval för HR och PA.  

4.2 HR-transformationerna 

Vi har utifrån vår studie fått inblick i vad en HR-transformation egentligen innebär i 

praktiken. Vi har kunnat identifiera en skillnad i hur de olika organisationerna såg på 

förändringsprocessen.  

4.2.1 Vad har egentligen förändrats? 

I organisation A fanns en bild, framförallt hos chefen, om att förändringen varit mycket 

omvälvande. Chefen beskriver HR-transformationen som att de har gått från en 

personaladministrativ avdelning till en HR-avdelning. Det framkommer att Chef A anser att 

transformationen har resulterat i en helt av avdelning, trots att det är samma lokaler och 
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människor som arbetar där. Chef A delgav även en syn på att ledningen nu kan förvänta sig 

helt andra saker när de heter HR-avdelning: 

 

”Vårt erbjudande till våra chefer är att de kan förvänta sig mer av oss när vi är en HR-

avdelning än när vi var en personalavdelning.” - Chef A 

 

Utifrån att Chef A såg så pass omvälvande på HR-transformationen och att den resulterar i en 

helt ny typ av avdelning med nya förväntningar ville vi undersöka om denna syn på HR-

transformationen delades av medarbetarna. HR-medarbetare 1A beskriver inte alls 

förändringen i lika omvälvande termer som chefen, utan lägger vikt vid att de omorganiserat 

avdelningen och ändrat titlar utan att personalarbetet i sig har förändrats. Vi upplevde dock 

att HR-medarbetare 1A hade svårt att rent konkret förklara vad som hade förändrats, och 

belyser dessutom att det kanske mest var av legitimerande syften som man genomförde en 

förändring.  

 

“Jag tycker inte det finns någon skillnad… Mycket är ju mode och internationalisering. [...] I 

teorin är det ju skillnad… Men om man tittar bakom, gör det ju ingen skillnad att bara ändra 

namn. [...] Det är väl oftast så att man vill markera något.” - HR-medarbetare 1A  

 

Exakt hur omvälvande förändringen varit just i organisation A var därmed svårt att urskilja, 

och eventuellt handlar det främst om titulaturer och legitimitet. Medarbetaren ger uttryck för 

hur denna upplevelse är individuell och har upplevts olika av HR-medarbetarna i organisation 

A, och hur den tagits emot kan leda till olika svar beroende på vem man frågar. I organisation 

B belyste vissa av medarbetarna att det som förändrats handlade mycket om möten och 

teambildning, medan arbetsuppgifterna i stort sett var samma som innan förändringen. Nu 

upplever HR-medarbetare 2B att mer tid läggs på möten, vilket upplevs som både bra och 

dåligt. Dels tar det tid från andra saker, men är även nödvändigt om de vill ha en enad HR-

avdelning. Något som de flesta informanterna belyser är att HR-transformationen ska 

markera något, och uppger det som ett slags motiv till förändringen.  

 

“Det här med HR har ju liksom kommit mer och mer under de sista åren så det var inte så 

mycket och fundera över egentligen. Det var också en markering för gruppen, att man gick 

från personalutvecklare eller personalsekreterare... [...] att det var en nystart av någonting, 

och då var det naturligt att byta titulatur på dem.” - Chef B 
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Ovan beskriver chefen för organisation B att HR-transformationen fungerade som en slags 

nystart av någonting. Vi ser att det har fungerat på ett liknande sätt även i organisation A där 

chefen förklarar att allting egentligen fungerade utmärkt före förändringen, men att det fanns 

förväntningar hos medarbetarna som initierade en förändring.  

4.2.2 Ett förändrat arbetssätt 

Trots att det tidigare arbetssättet enligt Chef A fungerat utmärkt, poängteras att det fanns ett 

behov av en förändring och att medarbetarna själva insåg detta. HR-transformationen gav på 

så vis förhoppningar om något som kunde bli bättre. Uttalandet går att sammankoppla med de 

tankar och idéer som HR-transformationen bygger på enligt Boglind et al. (2013), nämligen 

att effektivisera, och utvecklas mot att arbeta mer strategiskt och värdeskapande i 

organisationen. I organisation B har exempelvis arbetet effektiviserat genom att dela upp den 

gamla personalenheten i två delar enligt chefen, men som vi tolkar som tre delar, där man har 

HR-specialister, HR-strateger samt administrativ personal.  

 

Filosofin kring HR-transformationen handlar om att dela upp avdelningen på liknande sätt 

som organisation B har gjort, vilket kallas shared service (Boglind et al. 2013). I shared 

service är en av delarna mer av en servicebaserad enhet, som i detta fall är den administrativa 

personalen. Man har även en mer strategisk expertenhet som i detta fall utgörs av HR-

strategerna, och dessutom har man en enhet med HR-partners som ska arbeta med HR-frågor 

på ett affärsstrategiskt plan. I detta fall tolkar vi det som att HR-specialisterna i organisation 

B har den sistnämnda rollen. I organisation B:s fall har de första två grupperna en egen chef 

medan HR-specialisterna har en annan, vilket gör uppdelningen ännu tydligare. Vi kan 

därmed identifiera en tydlig uppdelning inom hela enheten av de som arbetar operativt, 

strategiskt och administrativt, precis som en shared service innebär. Inom organisation A har 

man inte samma syn på shared service, men har ändå valt att på sikt avsäga sig en av de tre 

delarna, nämligen den mer administrativa delen.  

 

”Vi är på väg att lämna över lönerna till en extern partner. Då kommer vi ha HR- eller 

löneadministratörer som tar… liksom, det vi behöver göra internt. Så innan vi är klara med 

det kanske inte den stora skillnaden syns, men den börjar komma då vi jobbar så mycket med 

processutveckling.” – Chef A 
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Thilander (2013) lyfter fram att det är vanligt i HR-transformationen att man finner 

alternativa lösningar för hanterandet av administrativa uppgifter. Detta kan resultera i en 

högre arbetsbelastning för dessa delar. I detta fall verkar det vara den externa parten som 

Chef A beskriver som HR- eller löneadministratörer som ska hantera dessa delar. Enligt HR-

medarbetare 1A är man inom HR-avdelningen splittrade kring huruvida detta är en bra idé 

eller inte, då många som arbetar där och främst har arbetat med det administrativa anser att de 

ska fortsätta arbeta med detta arbete, medan HR-medarbetarna med en annan bakgrund tycker 

att det är skönt att slippa sådana uppgifter. Vi kan därmed konstatera att det inom både 

organisation A och B finns olika syner på hur omvälvande HR-transformationen varit i 

praktiken. Det som dock är gemensamt för båda organisationerna är att HR-transformationen 

var väntad och önskad, samt fungerade som en markering av en slags nystart. Denna 

markering kunde antingen vara gentemot medarbetare internt eller gentemot externa 

intressenter.  

 

Båda organisationerna har i samband med HR-transformationen gjort organisatoriska 

förändringar där man delat upp personalenheten i olika fokusområden. I organisation B 

skiljer man det operativa från det planerande och administrativa arbetet. Även i organisation 

A har man försökt skilja på delarna, framförallt från det administrativa som man planerar att 

lägga ut på en extern partner. I mångt och mycket stämmer dessa ageranden och 

organisatoriska omstruktureringar överens med hur Boglind et al. (2013) beskriver en HR-

transformation. Samtliga chefer hade även en förväntning och förhoppning av att 

omorganiseringen skulle resultera i ett mer effektivt arbete, vilket enligt Boglind et al. (2013) 

är själva bakgrunden till genomförandet av en HR-transformation. Försöken att effektivisera 

handlar i organisation B om att försöka åstadkomma en specialisering och uppdelning inom 

enheten.  I organisation A har man på ett liknande sätt försökt att åstadkomma en 

specialisering, och därmed effektivisering, inom olika områden i det breda HR-arbetet genom 

att arbeta med olika specialiserade team och processer.  

 

En av idéerna med HR-transformationen utöver en ökad effektivitet är dessutom att 

funktionen ska bli mer värdeskapande (Boglind et al. 2013). Vi tycker oss identifiera en 

sådan tanke, framförallt hos HR-chefen för organisation A, som bekräftar hur cheferna och 

ledningen nu kan förvänta sig mer av HR-avdelningen.  
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”Jag tror att ledningen är väldigt… Jag uppfattar det så att de har klart för sig att HR ger 

mer, och att de kan begära mer. Och det är viktigt.” - Chef A 

 

Just bilden av att HR-avdelningen nu ska skapa mer värde och att man kan ha högre 

förväntningar verkade dock främst finnas på en chefsnivå. Bland medarbetarna kunde vi 

nästan ana lite oro kring att det skulle finnas orimliga förväntningar efter transformationen. 

Det påtalas även att förväntningarna kan vara oklara från andra delar i organisationen, vilket, 

hanteras genom att man som medarbetare får markera vad man kan bidra med och inte.   

 

”Det ska inte finnas orimliga förväntningar nu, bara för att vi är en specialistgrupp ska vi 

kunna jobba två gånger fortare eller kunna leverera mer och mer.”- HR-medarbetare 2B. 

 

Avslutningsvis kan vi se att medarbetarnas upplevelse av HR-transformationen verkade vara 

individuell och överensstämde inte alltid med chefernas bild av vad som hade hänt. En del 

tyckte att man nu var en helt annan typ av avdelning medan andra konstaterade att de gjorde i 

princip samma saker, men la ner mer tid för möten med varandra. Idén om shared service 

verkar ha genomsyrat båda transformationerna på ett organisationsstrukturellt plan, med det 

verkade finnas en splittrad bild av vad man nu kunde förvänta sig av HR-avdelningen. Även 

om tanken med transformationen enligt Boglind et al. (2013) är att både effektivisera och bli 

mer värdeskapande så verkade det finnas en tveksamhet bland medarbetarna inför om detta 

verkligen är rimligt att förvänta sig eller inte. 

4.3 HR-transformationens påverkan på yrkesstatus 

Diskussionen ovan leder oss in på individens syn på hur HR-transformationen har påverkat 

dem och deras yrkesstatus. Chef A uttrycker sig enligt följande:  

 

”Vi har fått acceptans i organisationen.” - Chef A 

 

Att HR-transformationen gett dem acceptans tolkar vi som att yrkesgruppen har fått en 

förhöjd status i organisationen och mer legitimitet. Chef A förklarar att det finns en skillnad i 

arbetsuppgifter mellan en HR-partner och en personalkonsult då man nu är en partner till 

chefen istället för att bara konsultera i vissa frågor. En partner, menar Chef A, gör “lite till”. 

Chef A lägger alltså värdering i ordet partner och vad det innebär. Med ordet partner skapas 
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ett starkare band till ledningen och chefer. Därmed jämställs HR med ledning och chefer och 

hamnar på, som vi upplever det, ett högre hierarkiskt plan än vad de befunnit sig på tidigare. 

Därmed ser vi att titeln HR-partner är en positivt bidragande faktor för personalyrkets 

statusutveckling, vilket kan kopplas till Alvesson (2011) som beskriver att 

statusförbättringsprojekt ofta kopplade till titlar och etiketter. Men de nya arbetsuppgifterna 

kan i sig också anses ha högre status, som vi nämnt tidigare. HR-medarbetare 1B beskriver 

att det bästa med de nya arbetsuppgifterna är att arbeta med de strategiska frågorna och få 

sitta och fundera på kontoret istället, eftersom det tidigare var mycket akuta operativa 

ärenden. HR-medarbetare 1B belyser därmed att den strategiska aspekten av arbetet är det 

som upplevs som roligast att arbeta med. Detta liknar vad Alvesson och Lundholm (2014) 

kom fram till i sin studie av personalchefer.  

4.3.1 Den nya organisatoriska positionen 

Strategiska frågor är även något som är starkt kopplat till ledningen och chefernas arbete, och 

därför kan vi dra paralleller till det som Alvesson och Lundholm (2014) benämner som 

parhäst- eller tandemrelation. I de HR-transformationer som våra informanter varit med om 

kan vi därmed se påverkar den upplevda statusen på ett positivt sätt. En medarbetare berättar 

till och med hur HR-transformationen resulterat i att man fått en plats i ledningen och därmed 

mer inflytande samt delaktighet i olika beslut:  

 

“Jag tycker nog att vi har mer insyn… Det hade jag innan också för att jag har arbetat här 

länge men det är mer naturligt i min yrkesroll idag [...] Jag sitter med i ledningsgruppen, det 

gjorde jag inte innan. Jag kan bli mer delaktig i processerna och tycka till innan beslutet 

tas.” - HR-medarbetare 1B 

 

Som Ulver-Sneistrup (2012) beskriver är status en individs upplevda position i ett hierarkiskt 

och socialt sammanhang. Ju högre denna position upplevs vara, desto större chans till 

privilegier. Om en högre hierarkisk position, delaktighet i beslut och processer kan anses vara 

ett privilegium, kan vi därmed tolka att HR-transformationen har inneburit en högre status för 

HR-medarbetare 1B. Orban (2003, se Svensson & Ulfsdotter Eriksson 2009) menar att 

organisationer har strukturer som bygger på olika yrken som i sin tur har olika privilegier. I 

HR-medarbetare 1B:s fall blir det tydligt att transformationen inneburit mer beslutarmakt 
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genom att få sitta med i ledningsgruppen och därmed har förändringen alltså inte bara 

inneburit en högre status och fler privilegier, utan även en ny position i organisationen. 

 

Svensson och Ulfsdotter Eriksson (2009) menar dock att lön är det mest avgörande för 

statusen, vilket vi inte undersökt som en förändringsfaktor i våra två fall. Däremot menar 

författarna även att andra faktorer som exempelvis karriärmöjligheter, ansvar, inflytande och 

popularitet också påverkar yrkesstatusen. Karriärmöjligheter är något som flera av 

informanterna även uppgav som större i HR-rollen. Popularitet är svårt för oss att bedöma, å 

andra sidan blir det tydligt i texttabell 2 att HR verkar vara mer populärt än PA. 

 

Då vi har kunnat se indikationer på att transformationen inneburit nya organisatoriska 

positioner är det egentligen inte överraskande när Chef B förklarar att HR-transformationen 

faktiskt skapade en viss oro hos HR-medarbetarna. Chef B förklarade att flera blev oroliga 

över var man hamnar i organisationen och även över vilket mandat man får samt hur 

uppdraget skulle se ut. Därmed behövde HR-medarbetarna tillsammans definiera sina roller 

både i HR-avdelningen och i organisationen.  

4.3.2 HR-transformationen: ett statusförbättringsprojekt? 

I ett statusförbättringsprojekt vill man enligt (Alvesson 2011) ge sken av att man arbetar på 

ett sätt eller har en egenskap som i sin tur medför vissa privilegier. En av HR-medarbetarna 

diskuterar de nya strategiska arbetssättet som utvecklande och positivt då det medför 

privilegiet att jobba närmre chefer i organisationen samt slippa de akuta, lite jobbigare 

arbetsuppgifterna. HR-medarbetare 1B beskriver hur de nu arbetar mer med frågorna som 

deras chefer brukade göra. Detta beskrivs som lite mer utvecklande än det tidigare mer 

“akuta” arbetsuppgifterna. Uttalandet visar på hur man ser det nya strategiska arbetssättet, där 

man arbetar närmare chefer och slipper fler akuta ärenden, som ett privilegium. Materiella 

och i detta fallet den symboliska resurs som detta innebär kan kopplas till en högre status 

(Svensson & Ulfsdotter Eriksson 2009). Samtidigt uppgav samma HR-medarbetare och även 

andra i undersökningen att man trots det uttalade strategiska arbetssättet, i praktiken arbetar 

på samma sätt som innan: 

 

“Nä… Det beror nog på att det var såhär, att jag jobbade så mycket med det innan och där 

är nog rollen likadan… Så jag jobbar likadant med det som jag har gjort.” - HR-medarbetare 
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1B 

 

Även HR-medarbetare 2B uppgav att trots det uttalade nya strategiska arbetssättet som HR-

transformationen medförde, är arbetsuppgifterna ungefär densamma: 

 

”Dessvärre tycker jag inte man hinner arbeta så mycket med de strategiska frågorna. Det 

blir mycket akut ibland.” - HR-medarbetare 2B 

 

Precis som Alvesson (2011) beskriver statusförbättringsprojekt, försöker man ge sken av att 

man arbetar på ett nytt sätt, i detta fall mer strategiskt och närmre chefer. Samtidigt tolkar vi 

“ge sken av” som att det spelar mindre roll hur arbetssättet faktiskt ser ut i praktiken, och 

utifrån informanternas svar verkar arbetssättet i praktiken inte skilja sig så markant från 

tidigare. Samtidigt som medarbetarna inte anser sig arbeta speciellt annorlunda i praktiken 

skiljer dem tydligt på arbetssätten mellan HR och PA. Vi tolkar skillnaden på det uttalade 

nya arbetssättet och det medarbetarna menar att de gör i praktiken som ett tecken på att HR-

transformationen “ger sken” av ett nytt arbetssätt, och därigenom fungerar som ett 

statusförbättringsprojekt. Just att statusen är högre efter HR-transformationen styrks även av 

flera av informanterna, men en av cheferna sammanfattar samtliga av medarbetarnas “känsla” 

på följande sätt: 

 

”Jag upplever att man är lite glad och stolt över det.” – Chef A 

 

HR-transformationen kan tolkas vara ett lyckat statusförbättringsprojekt för medarbetarna. 

Dock konstaterar Alvesson (2011) att om en individ eller grupp får ökad status sänks statusen 

för en annan individ eller grupp. Vi frågade oss därmed vem eller vilka som kan förmodas få 

den lägre statusen i de fall av HR-transformationen vi studerat. Som tidigare diskuterats 

under rubrik 4.1, och framförallt utifrån vad som kan avläsas av texttabell 2, kan vi konstatera 

att PA är laddat med en betydligt mer negativ klang än HR hos informanterna. Det visar även 

studier av Berglund (2002) och Damm och Dahte (2016) som visar att de individer med en 

bakgrund inom PA har svårare att göra karriär och få roller som HR- eller personalchefer. 

Statusuppdelningen inom yrket som lett fram till ett statusförbättringsprojekt kan vi koppla 

det som Rothman (2002, se Svensson & Ulfsdotter Eriksson 2009) beskriver som tillskriven 

och förvärvad status. I och med rolluppdelningen inom personalyrket mellan PA och HR, 
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eller i strategiska och administrativa roller, upplever vi att dessa roller tillskrivs olika status. 

Vår tolkning är därför att HR-arbetet tillskrivs högre status än PA.  

 

De uppgifter som förknippades med PA var framförallt administration, vilket i båda de 

undersökta HR-transformationerna skulle reduceras genom att en annan del i eller utanför 

organisationen skulle hantera dessa uppgifter. En faktor som påverkar yrkesstatus är huruvida 

arbetet innebär fysiska eller psykiska ansträngningar. Vi ser inte att administration eller 

strategi är mer fysiskt ansträngande än det andra, däremot tolkar vi att våra informanter 

tycker att HR-arbete och strategi är, som det står i texttabell 2, lite klurigare. Detta tyder på 

en bild av att man anser att HR-arbetet kräver mer psykisk ansträngning, vilket enligt 

Svensson och Ulfsdotter Erikssons (2009) studie betyder en högre yrkesstatus. Vår tolkning 

är att de grupper som nu ska arbeta med det administrativa kan antas tillskrivas en lägre 

status, till priset av statusförhöjningen bland HR-medarbetarna. Precis som i citatet nedan, 

existerar en bild av att “någon annan” kan göra de administrativa delarna. 

 

”Då bestämmer man sig mer att man kanske har några som är mer renodlade typ 

löneredogörare eller assistenter eller vad man kallar det, som gör just de bitarna. Och sen 

har man mer andra som jobbar med de strategiska frågorna.” - HR-medarbetare 2B 

 

Utifrån Thilander (2013) som ger som exempel på HR-transformationen inom 

Försvarsmakten, betydde omfördelningen av de administrativa uppgifterna att de som nu fick 

utföra dem, tillskrevs en lägre status. Vi kan därmed tolka att HR-transformationen i våra två 

studerade organisationer inte bara har lett till en högre yrkesstatus bland yrkesgruppen HR-

medarbetare, utan även en lägre status för andra yrkesgrupper. Vi tolkar uppdelningen som 

något Chef A förespråkar då Chef A menar att HR speglar den bredare rollen för 

personalyrket och att man kan förvänta sig mer av HR-rollen.  

 

Det som Hotho (2008) uttrycker som disidentifikation kan vi därmed koppla till de studerade 

HR-transformationerna. Vi upplever att medarbetarna ser en fördel i att jobba med HR-frågor 

då HR anses ha högre tillskriven status, framför allt av omgivningen. Det framkommer 

utifrån texttabell 2 att informanterna, medvetet eller omedvetet, genomgått någon slags 

tankeprocess där de värderat HR och PA på olika sätt. Vår tolkning utifrån den empiriska 

studien är att HR kan ses som det som Hotho (2008) beskriver den “nya gruppen” som man 

försöker tillhöra genom disidentifiera sig från PA, som därmed är tillskriven en lägre status.  
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4.4 HR-transformationens påverkan på yrkesidentiteten 

Det av viktigt att notera hur yrkesstatusen som diskuterats ovan och tolkats är en del av 

yrkesidentiteten, då den påverkar bilden medarbetaren har av sitt yrke (Ulfsdotter Eriksson & 

Flisbäck 2011). Utifrån vår tolkning att HR-medarbetarna i vår studie fått en förändrad 

yrkesstatus samt HR-transformationens funktion som ett statusförbättringsprojekt, är det 

därmed viktigt att undersöka vidare hur detta förhållande i sin tur har påverkat 

yrkesidentiteten. Vi har valt att analysera HR-medarbetarnas yrkesidentiteter i de tre nivåerna 

av inkluderande som Brewer & Gardner (1996) tar upp: individuell, relationell samt kollektiv 

nivå. De olika nivåerna kommer härnäst diskuteras utifrån empirin och de olika nivåernas 

innebörd. 

4.4.1 Identitet som kollektivt fenomen 

Som vi tagit upp i både bakgrund, teori och empiri nämns strategi som det som särskiljer HR 

från PA, både enligt yrkesverksamma och enligt teoretiker. I och med att det framkommer att 

HR arbetar mer strategiskt, förstärker det strategiska arbetet därmed yrkesgruppens kollektiva 

position inom organisationen. Strategi som arbetssätt kan därmed anses vara något som 

formar HR-medarbetarnas identitet och tilldelar yrkesgruppen status och självkänsla, vilket vi 

upplever att medarbetarna ger uttryck för i våra intervjuer (Se textabell 2). Alla medarbetarna 

vi intervjuade gav uttryck för att den nya HR-rollen innebar mer strategiskt arbete, utan att på 

förhand veta vad vi funnit i teorin eller vad andra medarbetare sagt. Detta kan vi tolka som att 

samtliga medarbetare identifierar sig med denna kollektiva aspekt av HR-arbetet och också 

HR-rollen. Som vi nämnde i diskussionen kring status kan det uttalade strategiska arbetssättet 

vara något som används för att ge sken av att HR innehar denna strategikunskap och därmed 

stärker yrkesrollen och yrkesgruppens kollektiva position och identitet. Strategikunskapen 

förstärker även särskiljandet av HR från det operativa, trots att HR fortfarande arbetar med 

dessa frågor, vilket kan skapa förvirring både hos organisationen och HR-personalen.  

4.4.2 Identitet som relationellt fenomen 

Det framkom av vår studie att flera av medarbetarna hade en klar uppfattning om vad 

omgivningen, kollegor och chefer hade för uppfattningar, värderingar och förväntningar på 

deras förändrade yrkesroll. Jenkins (2004) identitetsteori talar för att individers och gruppers 

identitet till stor del bygger på andras definitioner och syn på gruppen. Därför är det 

väsentligt att tolka medarbetarnas uttalande kring andras syn på yrkesgruppen. Det fanns 
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bland annat en bild hos medarbetarna att många i deras omgivning inte riktigt kände till 

begreppet HR lika väl som PA och personal, och att det därmed ofta uppstod förvirring när de 

presenterar sig med sin HR-yrkestitel. HR-medarbetare 1B beskriver att idag måste man inom 

personalyrket förklara mer vad man gör om man jobbar med HR. Vidare förklarar HR-

medarbetaren att det var enklare för omgivningen att förstå rollen som PA.  

 

“Andra har nog svårare att förstå vad jag gör idag. När jag sa att jag jobbade som 

personalutvecklare svarade de, jaha då jobbar du på personalavdelningen.  Men nu när jag 

säger att jag är HR-specialist svarar de, jaha… Vad gör en sån?” - HR-medarbetare 1B 

 

Just att andra i omgivningen inte riktigt vet vad HR innebär och vad som kommer att 

förändras i och med transformationen förklarar även HR-medarbetare 1A. Informanten 

belyser någon slags förväntan som går att känna av hos omgivningen, där de hoppas att 

transformationen ska innebära någon skillnad. HR-medarbetaren beskriver hur det finns en 

slags förväntan av omgivningen utanför organisationen på att övergången skulle ske, men att 

det å andra sidan uppstått en slags förvirring bland resten av organisationen i och med HR-

transformationen.  

 

“Jag tror de undrar lite vad vi håller på med… Och hoppas att det ska bli någon skillnad.” - 

HR-medarbetare 1A 

 

Utifrån Jenkins (2004) identitetsteori där identitet beskrivs som relationellt, kan denna 

förvirring kombinerat med förväntningar och förhoppningar från omgivningen, påverka 

yrkesidentiteten hos HR-medarbetarna på ett individuellt plan. Vi kunde dock inte identifiera 

att förvirringen speglas hos informanterna i vår studie. Däremot hade samtliga medarbetare 

förväntningar och förhoppningar på den nya yrkesrollen, något som de menar att 

omgivningen också har.  

 

En annan viktig aspekt av relationell inkludering är relationen med cheferna, vilket Brewer 

och Gardner (1996) diskuterar som en påverkande faktor på yrkesidentiteten. Vi tolkar det 

empiriska materialet som att relationen med chefer i organisationen enligt flera HR-

medarbetare har förändrats i och med transformationen. Många belyste redan när de skulle 

beskriva skillnaden på PA och HR-begreppen att HR arbetar närmre chefer och är mer 

chefsstöd. I beskrivningen av deras arbetsuppgifter framkommer också en sådan bild. Chef A 
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beskrev hur HR-avdelningens främsta uppgift nu är att vara ett stöd för verksamheten och 

organisationens chefer. Denna bild delades även av HR-medarbetare 3B som poängterar att 

chefsstödet är en uppgift som tillhör rollen och är viktigare att spegla än att de endast jobbar 

med personal, vilket PA mer speglar.  

 

“HR-specialist speglar nog mer vad jag gör. Personalutvecklare signalerade till personalen 

att jag är där bara för deras skull, lite som en ytterligare, facklig representant, medan så som 

jag ser det så är jag ett chefsstöd organisatoriskt.” - HR-medarbetare 3B 

 

Walsh och Gordon (2007) diskuterar hur organisationens kompetens, det vill säga det som 

särskiljer organisationen från andra, också är en grund för en individs yrkesidentitet. 

Organisation A:s särskiljning från andra är dess fokus på internationella kontakter, vilket 

Chef A menar är ett motiv till HR-transformationen inom organisationen. Den internationella 

inriktningen som organisationen har kan därmed påverka självbilden i relation till andra 

organisationer, vilket i sin tur kan ha möjliggjort ett nytt identitetsarbete.  

4.4.3 Identitet som individuellt fenomen 

Yrkesidentitet beskrivs av Ibarra (1990, se Schilling et al. 2012) som en relativt varaktig 

konstellation av attribut och övertygelser gällande vad en människa definierar sig som i en 

yrkesroll. Som vi tidigare tagit upp i den empiriska tolkningen i texttabell 2 tillskriver 

gruppen olika attribut och egenskaper till de olika rollerna inom PA och HR. En av de 

tillfrågade som är extra tydlig med sin åsikt kring HR och dess attribut är Chef A, som vid sitt 

tillträde i organisationen direkt valde att initiera en HR-transformation på den dåvarande 

personalavdelningen.  

 

”Jag har känt mig lite som en lobbyist i HR.” - Chef A 

 

Att Chef A använder ordet “lobbyist” är något som vi tycker är spännande. En lobbyist är 

någon som vill påverka, agerar påtryckande och anses vara en företrädare för ett 

ställningstagande, vilket Chef A därmed anser sig göra inom HR. Chef A gör därmed ett 

aktivt val att påverka andras uppfattningar. Därmed använder Chef A HR-transformation för 

att påverka sin yrkesidentitet och personifierar HR-rollen genom att kalla sig för HR-chef och 

lobbyist direkt vid sitt tillträde.  
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Vi bad våra informanter att beskriva hur de presenterar sig själva och sin yrkesroll när de 

möter nya människor. I intervjun uttrycker HR-medarbetare 3B det som: “jag är HR-

specialist på förvaltningen” medan via mail får vi följande beskrivning:  

 

“Jag jobbar som HR-specialist på organisationen med inriktning mot förvaltningen. Där 

jobbar jag brett med allt inom HR men arbetar även centralt med vissa HR-frågor som 

Attraktiv arbetsgivare tex.” - HR-medarbetare 3B 

 

Dels ger medarbetaren uttryck för att vara sitt yrke, att vara HR-specialist, vilket indikerar på 

att medarbetaren identifierar sig med sin titel och yrkesroll. Samtidigt uttrycker medarbetaren 

identifikation med förvaltningen och sin organisation, vilket enligt Ulfsdotter Eriksson och 

Flisbäcks teorier (2011) kan betyda att personen distanserar sig från titeln. Vi tolkar dock 

uttalandet som att det är det faktum att medarbetaren jobbar som HR-specialist som är det 

viktiga, men att förvaltningen också är viktig för medarbetarens yrkesidentitet. Medarbetare 

1A lägger istället tonvikt på arbetsuppgifterna och att jobba med något och distanserar sig 

från titlarna. Medarbetaren talar både om att arbeta med de enheter som är medarbetarens 

ansvarsområde och att arbeta med personalfrågor. Om fokus hamnar på att presentera vad 

medarbetaren jobbar med kan vi då tolka det som att Medarbetare 1A skiljer på sin privata 

identitet och sin yrkesidentitet, enligt Ulfsdotter Eriksson och Flisbäck (2011). Medarbetare 

1A menar dock att det finns många andra som lägger stor vikt vid sin yrkestitel och sitt 

yrkesbegrepp, och att det kan handla om vad man vill vara, eller kanske vad man vill ge 

uttryck för att man är.  

 

“Ibland är det skottpengar på det där med administration för det är liksom inte… fint. Utan 

man vill vara utvecklare, men egentligen är det samma sak.” - HR-medarbetare 1A 

 

Distanserar sig från titeln gör även HR-medarbetare 2B som benämner sin yrkestitel HR-

specialist, men samtidigt hävdar att det inte innebär en renodlad specialistroll. Istället är det  

vad medarbetaren jobbar med som är viktigt.  

 

”Då är det ju HR-specialist som är benämningen, och det innebär ju inte att jag är specialist 

inom alla områden inom HR men man har ju sina mer eller mindre, så att säga, goda sidor i 

det här yrket. Det jag jobbar med är framför allt arbetsrätt, rehabilitering, rekrytering, men 
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också stödfrågor i övrigt till chefer kring medarbetarskap, lite coachning, hur man ska 

hantera när man som chef sitter i kniviga saker.” - HR-medarbetare 2B 

 

HR-medarbetare 1A förklarar vikten av vilken typ av organisation man arbetat på och vilken 

erfarenhet man har, snarare än vilken yrkestitel man har haft.  

 

“Om vi söker en HR-partner letar vi ju efter någon som jobbat med de frågorna bara. Det är 

viktigare på vilken organisation man varit i och bredden på erfarenheten.” - HR-medarbetare 

1A 

 

För att sammanfatta kan vi därmed se att medarbetarna definierar sig på olika vis, och flera 

av medarbetarna identifierar sig både med organisationen, yrkesrollen och titeln. Att alla 

medarbetarna identifierar sig med rollen kan konstateras, men vi kan inte dra några generella 

slutsatser kring personalyrket som helhet utifrån vår studie. Vi tror att mycket handlar om 

personlighet och att informanterna inte själva har reflekterat så mycket kring vilket begrepp 

de använder sig av när de presenterar sig. Flera av våra informanter påpekade att de ofta 

behöver förklara sin roll när de presenterar sig, och flera av dem gav även oss utsvävande 

svar på frågan hur de presenterar sig i sin yrkesroll. Detta gjorde det svårt för oss att göra 

kopplingar mellan titelbytet och Ulfsdotter Erikssons och Flisbäcks (2011) teorier kring 

yrkesidentitet. Att rollen i sig är oklar, vilket Granberg (2011) diskuterar, tror vi kan vara 

något som speglas i informanternas svar. 

4.4.4 Identiteter i förändring 

Vi har ovan beskrivit hur vi kan tolka information från undersökningen som en indikation på 

att det skett förändringar i yrkesidentiteten hos medarbetarna. Det är därmed intressant att se 

vad som sker med yrkesidentiteten i samband med förändringen. Alvesson (2011) menar att 

man vid en övergång eller professionalisering ofta låser fast den nya yrkesidentiteten vid det 

som främst särskiljer det nya från det gamla. Fastlåsningen i vår studies fall skulle därmed 

antas kunna handla om det strategiska och chefsstöttande arbetet, som är det som 

medarbetarna främst uppfattar som särskiljande från PA. De strategiska och 

utvecklingsfokuserade uppgifterna framkom som ett tydligt fokus för medarbetarna i vår 

studie och bilden stämmer inte överens med den mångfasetterade definitionen av HR som 

exempelvis Dessler (1999 se Söderlund & Bredin 2005) presenterar. HR-medarbetare 3B var 
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extra tydlig med att förklara vad som menades med HR, där de operativa konkreta 

uppgifterna som vi tolkade det, hör till medarbetarens roll men inte till HR: 

 

“Man kastar sig mer HR överallt. Men i min värld så är det allt från 

organisationsförändringar, organisationskultur, alltså… Förändringsarbete, jobba med 

talent management, se till att förse organisationen med bra kompetens. Det är också det här 

att vara en attraktiv arbetsgivare, de strategiska bitarna där. Men sen gör man ju insatser 

man som är mer konkreta.” - HR-medarbetare 3B 

 

Vi kan tolka våra informanters fokus på det strategiska och utvecklande arbetet i sina 

beskrivningar av HR och deras nya yrkesroll som en slags fastlåsning i identiteten likt det 

Alvesson (2011) beskriver.  

 

Enligt Schilling et al. (2012) kan rollförändringar leda till förändringar i yrkesidentiteten på 

både ett vertikalt och horisontellt plan. Vi tolkar Schilling et al. (2012) som att det kan ske en 

förändring hierarkiskt eller endast åt en annan riktning. I HR-medarbetarnas fall upplevdes 

förändringen delvis som ett steg högre i hierarkin som vi diskuterat under rubrik 4.3. Den 

högre statusen och positionen i hierarkin är därmed en identitetsförändring i vertikal riktning.  

Som tidigare presenterats uppger en av informanterna att de i och med transformationen även 

fått en plats i ledningsgruppen, vilket vi tolkar som en förändring i hierarkin i organisationen 

och därmed en vertikal identitetsförändring. Vid en rollförändring sker en symbolisk 

interaktion med omgivning för att definiera den nya rollen och yrkesidentiteten (Ibarra 1999) 

vilket vi kan se fortfarande pågår mellan medarbetarna och organisationen. En av 

medarbetarna, vilket även andra gav liknande exempel på, menar att man nu får påminna 

andra i omgivningen, chefer och kollegor om vad den nya rollen innebär: 

 

“Det som jag tycker har varit det kluriga, det är ju det, att när man jobbat in sig i en 

organisation så vänjer sig enhetschefen av hur jag är, och vad man kan kräva av mig och hur 

jag jobbar [...] Det kan både vara positivt och negativt. Men det är en utmaning, att liksom 

lära om enhetscheferna att näää… Ni kommer inte få den här hjälpen, men ni kommer få den 

här hjälpen. “ - HR-medarbetare 1B 

 

Vi tolkar HR-medarbetare 1B:s citat samt de andra medarbetarnas uttalanden som att det har 

skett och fortfarande sker någon slags interaktion med omgivningen för att definiera den nya 
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rollen likt hur Ibarra (1999) beskriver. Vi kunde i studien av medarbetarna se att de upplevde 

nya förväntningar från omvärlden och den egna organisationen. I ett sammanhang där HR-

medarbetare 3B skulle uttrycka tankar kring HR-transformationen och yrkesrollen uttrycktes 

detta tydligt: 

 

“Vems förväntningar ska jag leva upp till först?” - HR-medarbetare 3B 

 

Även andra medarbetare uttryckte samma frustration, vilket möjligen kan förklaras av 

organisationsförändringen i sig. Citatet ovan kring de många förväntningarna är tagna ur ett 

sammanhang som handlar om att medarbetaren fortfarande känner att de gamla uppgifterna 

från arbetet som personalkonsult är kvar, samtidigt som det har tillkommit nya förväntningar 

på ett mer ledningsnära och strategiskt arbete. 

 

Walsh och Gordons (2008) teori om identiteter i konflikt, säger oss att situationen 

informanterna befinner sig i är en slags schizo identifikation där den gamla rollen fortfarande 

lever kvar. Utifrån denna tolkning skulle man kunna förmoda att medarbetarna skulle göra 

något slags motstånd i anammandet av den nya identiteten eller i alla fall att det skulle ta lång 

tid. Vi upplevde dock att de istället att samtliga hade en accepterande syn på den nya rollen 

och mer än gärna belyste de nya arbetssätten med entusiasm och tilltro. Som vi har kunnat se 

i vår sammanställning i textabell 2 talar flera medarbetare om HR med mer positiv klang än 

PA, dessutom har vi konstaterat att HR-transformationen verkar innebära en statusförhöjning. 

Sammanfattningsvis kan vi därmed tolka medarbetarnas snabba anammande av den nya 

identiteten som logisk med tanke på att Walsh och Gordon (2007) menar att individen vid 

schizo identification anammar den yrkesidentitet med mest positiv klang och status. 

 

Som även kan utläsas ur texttabell 2 hade flera av medarbetarna inte bara en positiv syn på 

HR utan bilden av PA var dessutom negativ. Speciellt märktes det i de medarbetare som till 

och med använde ordet begränsande i beskrivningen av PA-arbete. Van Maanen & Schein 

(1979, se Chreim et al. 2007) förklarar hur missnöjdhet med en yrkesroll kan leda till att man 

omdefinierar rollen. I vår teoretiska referensram om HR-transformationer framkommer det 

tydligt att syftet med transformationen är att ändra på just HR-rollens syfte och funktion i 

organisationen. Vid anammandet av den nya rollen från en roll man delvis varit missnöjd 

med, sker därmed även omdefinieringen naturligt då det tillhör HR-filosofin. 

Omdefinieringen sker genom att ändra på syftet med rollen (ibid). Därav tolkar vi att rollen 
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har omdefinierats genom att ändra på syftet bland annat genom att arbeta mer ”för” ledningen 

än personalen, som flera av informanterna underströk. Detta kan vi koppla till vad Alvesson 

och Lundholm (2014) beskriver som att personalavdelningar känner sig motarbetade kan det 

leda till att man vill tillhöra företagsledningen, vilket i sin tur leder fram till en reform av 

yrkesidentiteten. Vi tolkar därmed den relativt snabba anpassningen till den nya rollen hos 

våra informanter som logisk med hänsyn till deras syn på PA, även om deras syn inte var fullt 

så negativ som hos personalcheferna i Berglund (2002) studie. Även om bilden av PA inte 

visade sig fullt så negativ, var den ändå negativ i relation till HR och verkade inte ha en lika 

hög status. Ulfsdotter Eriksson och Flisbäck (2011) menar just att de som arbetar i ett yrke 

med negativ status kan distansera sig från yrket. 

4.4.5 Identitetsrelaterade dimensioner  

Zambrell (2016) har utvecklat en modell över identitetsrelaterade dimensioner i arbetet för att 

visa vad i arbetet som påverkar en individs konstruktion av sin identitet. Vi har valt att se om 

vi kan identifiera dessa dimensioner hos HR-medarbetarna, och på så vis se om HR-

transformationen har förändrat deras yrkesroll och i så fall också påverkat deras 

yrkesidentitet.  

 

Många medarbetare diskuterade de strategiska delarna av HR-arbetet som något som de 

upplever som roligt och utvecklande, både personligen och yrkesmässigt. Många medarbetare 

uttrycker även att de upplever att HR har en bättre framtoning i jobbsökande och att HR ger 

fler karriärmöjligheter. Därmed kan vi se att HR-transformationen har gett en positiv 

påverkan på möjliggörardimensionen som Zambrell (2016) tar upp i sin studie, vilket handlar 

om att uppleva arbetet som utvecklande och att se det som något som möjliggör karriär,  

framgång och livskvalitet. 

 

På motsvarande sätt beskrevs däremot PA uttryckligen som begränsande av några av våra 

medarbetare, då den generella uppfattningen var att arbetsuppgifterna var administrativa, lite 

tristare och mindre utvecklande än HR-arbete. På detta vis kunde vi identifiera att PA hade en 

negativ påverkan på möjliggörardimensionen. I och med att medarbetarna pratar om att HR 

öppnar dörrar för fler karriärmöjligheter ser vi även att legitimerardimensionen upplevs 

förbättrad för personalyrket efter en HR-transformation, då HR av medarbetarna anses vara 
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mer attraktivt än PA på arbetsmarknaden. Många medarbetare var dock tydliga med att det 

inte handlade om HR-titeln utan var kopplat till deras nya roll och arbetsuppgifter. 

 

 I och med att PA ansågs mindre attraktivt på arbetsmarknaden av flera av våra informanter, 

vilket även bekräftas av Berglund (2002), säger det oss att det finns en negativ påverkan 

mellan PA och legitimerardimensionen. Legitimerardimensionen handlar om att känna att ens 

yrkesroll har status, vilket vi har diskuterat ingående tidigare. HR anses helt enkelt ha mer 

status än PA av våra informanter, inte minst sett från det relationella perspektivet och 

omvärldens syn på rollen. Detta säger oss därmed påverka legitimerardimensionen, där HR 

då får en positiv påverkan på dimensionen i motsats till PA. Vi har även konstaterat att det 

uttalade nya strategiska arbetssättet i HR-arbetet medför en statusförhöjning. 

Sammanfattningsvis kan vi därmed göra en tolkning att HR-transformationen har påverkat  

våra informanters yrkesidentitet genom legitimerardimensionen.  

 

En del medarbetare uppger att de upplever obalans i sin roll då det finns motstridiga 

förväntningar att leva upp till efter HR-transformationen. Vi kan koppla detta till 

begränsardimensionen i Zambrells (2016) modell. Ett exempel är att många medarbetare i 

organisation B delgav uppfattningen om att de tror att deras chefer har högre förväntningar 

efter HR-transformationen än vad de hade innan förändringen. Att ha den pressen på sig från 

olika håll, och dessutom ha högre press än man hade innan, kan verka begränsande för 

identitetsarbetet. Medarbetarna i organisation B upplever också svårigheter i att veta vilka 

förväntningar de ska leva upp till först: de som kommer med den nya rollen eller de som 

tillhörde den gamla rollen. Medarbetarna uppger att de ser en risk i att tappa kontakten med 

sin förvaltning där de arbetar varje dag, vilket inte vore bra för organisationen som helhet. 

Många medarbetare har också fått frågan i och med HR-transformationen om de inte längre 

ska arbeta med personalfrågor nu när de heter HR. Även Chef A uppger att fackliga 

företrädare ställt denna fråga inför omorganiseringen. Vi ser att det är något som verkar 

begränsande för yrkesidentiteten, då det kan upplevas bland medarbetarna som att deras nya 

yrkesroll och identitet därmed ifrågasätts, vilket kan skapa oro och obalans.  

 

“Det kan jag känna, om jag ska vara ärlig, att i den här omorganisationen så när vi fick 

titeln HR-specialist så blev jag lite såhär, vänta lite nu, vad är jag specialist på? Och det var 

det, likadant när man utanför organisationen fått frågar vad man jobbar med så säger HR-

specialist, så blir frågan, jaha vad är du specialist på?” - HR-medarbetare 3B 
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Ännu en oro hos medarbetarna är att titeln ska spegla att HR nu är mer specialiserade och kan 

mer än vad de kunde innan - trots att deras kompetensnivå inte höjts via några insatser. Vi 

kan därmed se en problematik i att det finns många delar i HR-transformationen som verkar 

begränsande för medarbetarnas yrkesidentitet. 

 

Det finns även en förstärkande dimension i Zambrells (2016) modell som innebär att en 

persons identitet förstärks i arbetet. En förstärkande aspekt är att känna stolthet för sin 

organisation och sina medarbetare, vilket många av informanterna i vår studie gör. Många 

uppger en stolthet i själva rollen som förändrats och andra ger uttryck för att de nu har 

möjlighet att vara med och påverka och bidra till organisationens framgång. Att jobba 

strategiskt och nära ledningen uppger många som en positiv del av det nya HR-arbetet, vilket 

vi tolkar som något som förstärker deras nya roll då medarbetarna känner sig efterfrågade och 

bekräftade. De upplever att de kan påverka sitt egna arbete och säga ifrån om de får uppgifter 

som inte ligger inom deras fält.  

 

Vi kan även identifiera berörardimensionen i Zambrells (2016) modell i de undersökta HR-

transformationerna. Bland annat uppger medarbetarna att deras nya arbetsuppgifter och ett 

mer strategiskt fokus känns högre värderat än det traditionella PA-arbetet. Att HR-

transformationen inneburit bättre sammanhållning mellan personalen på HR-avdelningarna i 

de båda organisationerna återgavs också, vilket kan indikera på att berörardimensionen 

påverkas positivt av transformationen. Flera av informanterna ansåg även at de nu arbetade 

mycket närmre organisationens chefer än tidigare. HR-medarbetare 1A ansåg exempelvis att 

de tidigare som personalkonsulter hade en mer övervakande roll över cheferna men att de nu 

som HR-partners kunde arbeta mer stöttande. Samma bild återgavs av flera medarbetare och 

många beskrev själva syftet med HR-rollen som att finnas till för cheferna i organisationen 

vilket tyder på en förbättrad och närmre relation till cheferna. Chefrelationen, eller 

parhästrelationen som Alvesson och Lundholm (2014) beskriver det som, tyder därmed på 

positiv påverkan på berörardimensionen.  

  



59 

 

5. Slutsatser 

I kapitlet som följer presenterar vi de slutsatser vi kommit fram till i studien. Vi diskuterar 

huruvida vi funnit svar på våra forskningsfrågor och förklarar hur vi kommit fram till dessa 

slutsatser utifrån tidigare diskussioner. Därefter resonerar vi kring resultatets praktiska och 

teoretiska relevans och avslutar kapitlet med förslag på fortsatt forskning samt en kort 

slutreflektion.  

5.1 Hur upplevs HR-transformationen inom personalyrket hos de 

medarbetare som genomgått förändringen? 

Vi har tolkat vårt empiriska material som att informanterna skiljer mellan begreppen PA och 

HR. En av informanterna, Chef B, ansåg dock personligen inte att det var någon skillnad men 

att det däremot fanns en skillnad i hur omvärlden såg på rollerna och titlarna. Motivet bakom 

HR-transformationerna i båda våra undersökta fall har varit att anpassa sig till trender, 

internationalisering, externa intressenter samt markera någon slags nystart. Informanterna 

tyckte även att det var en positiv och efterlängtad förändring. 

 

Överlag ansågs transformationen ha inneburit ett strategiskt fokus i båda fallen vilket styrker 

Granbergs (2011) teori om personalyrkets utveckling. Det strategiska fokuset var även 

välkomnat bland HR-medarbetarna, vilket styrker Alvesson och Lundholms (2014) studie av 

personalchefer där strategiskt arbete anses vara mer önskvärt. Det visade sig även att man 

förknippade PA med det mer administrativa arbetet som man ville distansera sig från och 

gärna lägga ut på en annan aktör i båda våra fall. Vi såg dock att det strategiskt uttalade 

arbetssättet i och med transformationen, inte alltid förändrade medarbetarnas arbetssätt i 

praktiken. Ändå upplevdes det strategiska arbetssättet positivt och utvecklande av alla 

studiens deltagare. En slutsats är att vår studie bekräftar bilden av HR som mer strategiskt 

fokuserat och PA som mer administrativt fokuserat. 

 

Flera nya privilegier präglar HR-rollen, främst symboliska som att exempelvis sitta med i en 

ledningsgrupp. De upplevde dessutom fler karriärmöjligheter och ökad attraktion på 

arbetsmarknaden för HR jämfört med PA. Sammanfattningsvis beskrivs HR som “strået 

vassare” och dessutom bidrog det till att medarbetarna var mer stolta i sina roller. Privilegiet 

som betonades var att de i och med det nya arbetssättet kunde arbeta närmre cheferna, vilket 
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bidrog till en annan position i organisationen.  Det framkom vissa mer negativa aspekter av 

transformationen vilket främst handlade om att HR är en svårare roll att förklara för sin 

omgivning. Dessutom menade flera informanter att den nya rollen även innebär högre 

förväntningar från bland annat organisationens ledning.  Trots detta upplevdes HR som mer 

positivt än det gamla arbetssättet PA som beskrevs som ett administrativt och begränsande 

arbete. 

 

Dessa privilegier särskiljer HR-rollen från PA och indikerar en högre status. Även det nya 

strategiska arbetssättet bidrar till en högre status då strategiarbete är högt värderat men även 

“klurigare”, som en av informanterna beskrev det som, och därmed förknippat med en högre 

kompetens. En tolkning vi gör är att HR-transformationen i våra två studerade organisationer, 

inte bara har lett till en högre yrkesstatus bland HR-medarbetare, utan även en lägre status för 

andra yrkesgrupper, exempelvis löneadministratörer. Vår slutsats är därmed att HR-

transformationen har fungerat som ett statusförbättringsprojekt även om detta inte ansågs 

vara motivet när förändringen skedde.  

5.2 Vilka följder har en HR-transformation för yrkesidentiteten inom 

yrkesgruppen?  

Utifrån våra slutsatser kring upplevelserna kommer vi härnäst presentera vilka slutsatser vi 

kan dra av HR-transformationernas påverkan på yrkesidentiteten hos HR-medarbetarna. Vi 

utgår från de fem dimensionerna av Zambrell (2016) som vi använts oss av i vår tolkning. Vi 

har identifierat att HR möjliggör fler karriärmöjligheter än PA, då många informanter menade 

att HR är ett vidare och bredare arbete än PA, och beskrevs som mer utvecklande än PA. 

Därmed kan vi dra slutsatsen att transformationen har haft en positiv påverkan på 

yrkesidentiteten via möjliggörardimensionen jämfört med PA.  

 

Vår tidigare slutsats om HR-transformationer som ett statusförbättringsprojekt möjliggjorde 

en koppling mellan HR-transformationen och legitimerardimensionen. Då status i en 

yrkesroll har en positiv påverkan på legitimerardimensionen blir vår slutsats att HR-

transformationen har påverkat yrkesidentiteten för medarbetarna genom att den legitimerande 

dimensionen av arbetet förstärkts. 
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Det framkom att merparten av våra informanter att HR är laddat med fler och högre 

förväntningar än PA, framförallt genom att det av informanterna upplevdes vara en bredare 

roll som skulle åstadkomma mer. Det framkom även att informanterna upplevde rollen som 

oklar, men framförallt att deras omgivning gjorde det i jämförelse med PA som var enklare 

att förklara. Kanske beror oklarheten delvis på att transformationerna i båda de studerade 

fallen fortfarande pågår. Även om HR anses leda till högre förväntningar från omgivningen 

och vara mer oklart än PA, menade flera medarbetare ändå att PA var mer begränsande och 

mindre utvecklande. Det fanns även en brist i utmaningar i PA-arbete jämfört med HR-

arbete. Vår slutsats är därmed att både rollen som HR och PA medför begränsade aspekter 

och påverkar yrkesidentiteten negativt genom begränsardimensionen, men på olika sätt.  

 

HR-transformationen har dock eliminerat vissa begränsningar för medarbetarna medan andra 

har tillkommit. Det belystes av flera HR-medarbetare att de efter HR-transformationen 

känner sig bekräftade och efterfrågade, bland annat genom sin relation med chefen och det 

strategiska arbetssättet som anses vara högre värderat och förstärkande för deras 

yrkesidentitet. Flera informanter uppgav att de känner stolthet över rollen, vilket också 

påverkar yrkesidentiteten genom förstärkardimensionen. Vi kan dra en slutsats att HR-

transformationen har påverkat förstärkardimensionen positivt, och därmed har bidragit till en 

positiv stärkning av HR-medarbetarnas yrkesidentitet.  

 

Det strategiska fokuset, som vi i empirin diskuterat som en del av den kollektiva identiteten 

för HR, upplevdes av HR-medarbetarna som högre värderat än PA. HR-transformationen har 

även påverkat relationerna inom organisationen positivt, exempelvis när det gäller 

sammanhållningen på HR-avdelningen. HR-transformationen har även påverkat relationen 

med cheferna i organisationen positivt, då man nu arbetar mer stöttande i den så kallade 

parhäst- eller tandemrelationen. Att medarbetarna hamnat i en ny position till cheferna och 

ledningen och därmed fått en bättre hierarkisk position. Detta har gett dem möjlighet att 

påverka, vara delaktiga i processer och beslut samt stärkt deras relationer. Vi tolkar det som 

att de därmed berörs mer och att HR-transformationen därmed har haft en positiv påverkan på 

yrkesidentiteten genom berörardimensionen.  
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5.3 Praktisk och teoretisk relevans 

Precis som Chreim et al. (2007) diskuterar är den professionella aspekten av roller och 

identiteter, framförallt från ett annat perspektiv är det makrosociala, relativt outforskat. I vår 

studie tar vi den professionella aspekten och ser hur rollen har förändrats i ljuset av 

identitetsrelaterade dimensioner. Genom att studera en liten grupp individers förändringar av 

sina professionella roller samt koppla detta till identitet och status anser vi även oss bidra 

med ett individuellt perspektiv på yrkesidentitetskonstruktion, vilket Chreim et al. (2007) 

menar att forskare inte har fokuserat på.  

 

Inom HR finns flera forskare som studerat området för yrkets utveckling. Forskare som 

Berglund (2002), Alvesson och Lundholm (2014) och inte minst Granberg (2011) har 

redogjort för utvecklingen från en administrativ funktion i PA-arbetet, till en mer strategisk 

partner som försöker ta plats i organisationens ledningsgrupper. Detta antyder att någonting 

förändrats i yrkesrollen och eventuellt yrkesstatusen. Denna förändring är även förklarad i 

teorier kring HR-transformationen (Boglind et al. 2013). Vår utgångspunkt var dock att vi 

först och främst, trots en sådan antydan, behövde undersöka om det i praktiken verkligen 

skett några förändringar i roller och status. Vi kunde dock bekräfta flera av dessa teoretikers 

resultat och studier kring roll och statusförändringar i yrket. Genom att koppla dessa 

förändringar till yrkesidentiteten och se på vilket sätt förändringarna haft en påverkan på 

denna, bidrar vi dock med ett nytt och djupare perspektiv i den teoretiska diskussionen. 

 

En annan viktig, praktisk aspekt av vår studie är de svårigheter som uppkommer i och med en 

rollförändring. Även om en rollförändring överlag är positiv och innebär att vissa 

begränsningar för rollen försvinner, så uppkommer alltid nya begränsningar för den nya 

rollen. Vi tror därmed att denna studies bidrag är att öka medvetenheten kring de positiva och 

negativa aspekter som en rollförändring kan innebära för yrkesidentiteten. Vilka aspekter som 

det handlar om är dock olika beroende på rollen, vilket också är viktigt att ha med sig i ett 

förändringsarbete.   

 

Vi hoppas även att studien ska kunna användas för att öka förståelsen för vad som påverkar 

en yrkesidentitet vid en förändring av en yrkesroll, inte bara inom personalyrket utan även i 

förändringar av andra yrkesroller. Det som framkommit i vår studie är att identitetsarbete vid 

förändringar av roller kan handla om att ta avstånd från och särskilja sig från det gamla. I och 
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med olika tendenser i samhällsutvecklingen, exempelvis digitalisering och 

internationalisering, förändras arbetsmarknaden och därmed även dess yrkesroller. 

Samhällsförändringar ställer nya krav på organisationer som i sin tur kan behöva förändra 

roller efter de nya behoven som uppstår, vilket vi tycker att övergången från PA till HR är ett 

bra exempel på.  

5.4 Förslag på vidare forskning inom ämnet 

Något som vi inte har undersökt, men som vi finner är av stort intresse inom status och 

identitetsforskningen, är att undersöka andras bild av PA och HR och inte bara de 

yrkesverksammas egen, eftersom identitet och framförallt status är relationella fenomen. I vår 

studie framkommer att informanterna upplever att andra har en annan syn på HR än vad de 

själva har, vilket vi bedömer påverkar dem. En annan fortsättning kan vara att studera hur 

HR-transformationen påverkar yrkesgruppen och deras identitet på lång sikt. 

 

Ett tredje intressant forskningsområde är att undersöka rollförändringar för att göra 

jämförelser se om det finns gemensamma nämnare bland olika yrken som påverkar 

rollförändringar. Vi ser att viljan att disidentifiera sig från administrativa uppgifter, medan 

man gärna vill arbeta med andra områden, exempelvis strategi, säger oss att vissa 

arbetsuppgifter är mer eller mindre önskvärda. Vi kan tänka oss att samma fenomen går att 

identifiera i andra yrkesroller, och möjligtvis ligger de även till grund för andra initiativ till 

förändringar av yrkesroller i samhället. I vår studie såg vi en tydlig vilja att disidentifiera sig 

från administrativt arbete, något som vi även har sett i läraryrket och i Polismyndigheten. 

Administration ses i dessa yrken, precis som inom HR-yrket, som begränsande av 

yrkesutövandet vilket är ett intressant ämne att studera mer djupgående.  
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6. Avslutande ord 

Denna kvalitativa studie studerar hur HR-medarbetare upplever en HR-transformation som 

positiv och statusförhöjande, och hur deras upplevelser påverkar yrkesidentiteten utifrån olika 

dimensioner. Studien bidrar till en ökad förståelse för hur förändrade roller kan påverka en 

yrkesidentitet. Vårt resultat berör andra viktiga aspekter, som exempelvis hur vissa 

arbetsuppgifter kan påverka statusen i ett yrke samt hur rollförändringar likt en HR-

transformation kan fungera som ett spel om status och legitimitet trots att det inte anges som 

det uttalade motivet eller ambitionen för förändringen. Vi har konstaterat att HR-

transformationen är ett fenomen som leder till förändrade roller, förväntningar och positioner 

i organisationer. Framförallt har vi kunnat se transformationens påverkan på yrkesstatusen 

och yrkesidentitet inom yrkesgruppen, från mystanter till strategiska partners, som en våra 

informanter uttryckte det. 
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Bilaga 1: Intervju med HR-medarbetare  

Innan intervjun: 

1. Går det bra att vi spelar in?  

2. Vill du vara anonym?  

3. Syftet med intervjuerna och arbetet.  

4. Hur lång tid intervjun tar.  

5. Du får ta del av detta när arbetet är klart.  

 

Intervjufrågor: 

1. Namn:  

Ålder:  

Utbildning:  

Yrkesroll:  

Arbetsplats:  

2. Vad gjorde att du valde det här arbetsområdet? Vad var det som du ville jobba med? 

Känner du att du jobbar med det idag?  

3. Vad är HR (Human Resources) och PA (Personaladministration) för dig? Vad tycker 

du är den största skillnaden? 

4. Berätta om hur du har upplevt övergången från PA till HR. Hur har övergången gått 

till och mottagits bland er medarbetare?  

5. Vad har förändrats efter övergången?  

6. Vad i det nya respektive “gamla” arbetet trivs du bäst respektive sämst med?  

7. Har din titel förändrats? Om ja, hur har den förändrats?  

8. Hur ser du nu på din nya och din gamla titel? Speglar någon av dem det du gör bättre 

än den andra?  

9. Hur tror du de övriga i organisationen upplever din yrkesroll?  

10. Vad känner du stolthet över i ditt arbete?  

11. Är det någon skillnad på den stoltheten nu jämfört med innan övergången?  

12. Upplever du att det finns prestige i att arbeta med PA respektive HR? 

13. Upplever du någon skillnad på karriärmöjligheterna mellan HR och PA?  

14. Upplever du någon skillnad på hur attraktiv en HR eller PA är på arbetsmarknaden?  

15. Upplever du någon skillnad i hur organisationen nu bemöter er på HR-avdelningen 

gentemot hur det var tidigare?  



VII 

 

16. Upplever du någon skillnad på känslan och gemenskapen på arbetsplatsen?  

17. Övriga tankar eller åsikter kring ämnet?  

18. Yrkesidentitet? 

19. Yrkesstatus?  

 

  



VIII 

 

Bilaga 2: Intervju med HR-chef 

Innan intervjun: 

1. Går det bra att vi spelar in?  

2. Vill du vara anonym?  

3. Syftet med intervjuerna och arbetet.  

4. Hur lång tid intervjun tar.  

5. Du får ta del av detta när arbetet är klart. 

 

Intervjufrågor: 

1. Berätta lite om hur HR-avdelningen är uppbyggd. Skiljer det sig från tidigare?  

 

2. Hur ser du på benämningarna HR respektive personal? Vad skiljer dem åt? Tror du att 

det skiljer sig på hur ledningen ser på dessa olika titlar?  

 

3. Har arbetsuppgifter eller arbetssätt/rutiner ändrats, tagits bort eller adderats efter 

förändringen? Vad och varför?  

 

4. Har du varit med om en sådan övergång tidigare? Ändrade titlar?  

 

5. Hur har det gått till rent praktiskt? Tidsram?  

 

6. Kommer några titlar har bytas ut och i så fall varför? Hur har ni valt titlar? 

 

7. Hur togs förändringen emot av personalen på personalavdelningen? Var den 

välkomnad eller mötte den motstånd? Varför?  

 

8. Hur har du upplevt att förändringen har tagits emot i hela organisationen? Ledningen, 

övrig personal?  

 

9. Har ni tittat på vad avdelningarna för personalansvariga heter i andra organisationer, 

både i Sverige och utomlands?  

 


