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Syftet med studien är att få en inblick i HR-funktioners betydelse i dagens 
organisationer samt se till hur de via de mänskliga resurserna, bidrar till 
verksamhetens framgång. För att undersöka HR-funktionens arbete med de 
mänskliga resurserna har vi valt att ta hjälp av de tre begreppen “Kunna, Vilja, 
Förstå” som, enligt oss, är förutsättningar för att medarbetarna ska kunna göra ett 
bra arbete. Studien ger ett historiskt perspektiv på vad som format fram dagens 
HR-roll samt vad yrket innebär idag.  I studien har vi använt oss av en kvalitativ 
metod och intervjuat sex HR-personer som alla är verksamma i olika 
organisationer. Resultatet visar på att rollen som HR är komplex och 
arbetsuppgifterna har varit liknande men med vissa skillnader. Gemensamt mellan 
respondenterna har varit att alla arbetar med personalfrågor och förvaltandet av de 
mänskliga resurserna. Genom att bistå med sin kompetens inom bl.a. rekrytering 
och agerandet som chefsstöd medverkar de till lönsamheten för verksamheten. 
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INTRODUKTION 
Historiskt sett har personalarbetet genomgått en rad olika perspektivförskjutningar som 
format den komplexitet som professionen har idag. För att ge läsaren en bättre förståelse 
för det här kommer vi i avsnittet bakgrund presentera en historisk överblick över yrkets 
framväxt. Granberg (2011) förklarar en ytlig men samtidigt lättförståelig definition av 
vad personalarbetet handlar om: “alla frågor i företaget rörande de anställda”. 
 
Personalyrket har genom historien haft många namn och på senare tid har begreppet 
Human Resources (HR) använts flitigt enligt Granberg (2011). Human Resources 
förklaras enligt Dave Ulrich och Wayne Brockbank (2007) som arbetet och hanteringen 
av de mänskliga resurserna. Han menar att hanteringen av de mänskliga resurserna leder 
till upprätthållandet av organisationens resultat och välmående. I denna studie kommer 
vi att vara konsekventa vid att använda oss av begreppet HR eller HR-funktionen som 
ett samlat begrepp och synonymt för alla inom personalyrket. 
 
Vi vill med vår studie belysa HR-funktionens betydelse i dagens organisationer och 
även se till hur deras arbete kan bidra till verksamhetens framgång. Vi utgår från att det 
är de mänskliga resurserna, dvs. medarbetarna, som bidrar till organisationers 
utveckling. Därmed ser vi att HR har en betydande roll i det här arbetet. Genom att 
utveckla och förvalta de mänskliga resurserna bidrar detta till ökad lönsamhet och 
konkurrenskraft till verksamheter enligt Tengblad (2012). För att underlätta 
forskningsprocessen har vi tagit hjälp och inspirerats av Karin Alexanderssons 
avhandling “Vilja Kunna Förstå - om implementeringen av systematiskt dokumentation 
för verksamhetsutveckling i socialtjänsten” (2006) som bygger på Evert Vedungs 
(1998) begrepp “Kunna, vilja och förstå”. Dessa tre ord har vi sedan gjort applicerbara 
på vår studie enligt följande sätt: För att få medarbetare att arbeta mot samma mål och 
därmed prestera måste de kunna, vilja och förstå sin arbetssituation. Det vill säga, de 
måste ha rätt kompetens (kunna), ha rätt attityd och motivation (vilja) samt se sin del i 
det hela (förstå). Vi är intresserade av att se hur HR-arbetet bidrar i arbetet.  
 
Vi menar att insikten i HR-funktionens innebörd kan ses som intressant även för 
personer inom andra utbildningar eller branscher eftersom det kan ge en uppfattning om 
hur olika delar av en organisation kan fungera. 
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Syfte och problemformulering 
Vi vill få en inblick i HR-funktionens betydelse i dagens organisationer och även se till 
hur HR-funktionens arbete med de mänskliga resurserna kan bidra till verksamhetens 
framgång. 
 
 
Problemformulering 
Syftet kommer att besvaras med hjälp av följande frågeställningar:  
 

• Hur ser HR-personers arbetsroll ut idag och vilka förutsättningar har de att 
påverka organisationers utveckling.   

• Hur arbetar HR-funktionen med begreppen “Kunna, Vilja och Förstå”? 

Bakgrund 
Vi kommer i inledande kapitel beskriva HR:s utveckling och hur dess roll har sett ut 
genom åren. Vi vill även introducera begrepp som HRM och HR på ett djupare plan. 
Det här görs i syfte att skapa en större förståelse för vidare läsning.  
 
Personalvetare som yrkesgrupp har under lång tid stridit för sin yrkesrolls betydelse i 
arbetslivet och strävat efter att öka sin status i organisationerna. Mycket talar för att 
personalvetarnas status bör öka på arbetsmarknaden eftersom de mänskliga resurserna 
har fått en betydligt högre prioritet ute i organisationerna beskriver Berglund (2002). 
Berglund (2002) menar att personalspecialisterna som yrkesgrupp är beroende av vad 
andra yrkesgrupper anser om deras värde i organisationen. Trots det här tycks 
personalvetare ha svårt att hävda sina betydande kunskaper gentemot andra 
yrkesgrupper. 
 
HR-enheter kan se väldigt olika ut beroende på organisation.  Inom den statliga 
myndigheten är HR en stark central del och inom det privata är variationen väldigt stor 
huruvida ansvar och makt finns. Ansvaret och tyngdpunkten hos HR kan variera 
beroende på företagets storlek, typ av verksamhet och organisationskultur Granberg 
(2011). 

Historisk överblick 

Damm (1993) beskriver personalarbetes uppkomst och utveckling genom tiden. En 
avgrundarna till det som vi idag kallar för Personalarbete och/eller Human Resource 
Management (HRM) var den ideella föreningen ”Social-arbetare inom Industri och 
Affärsvärld” (SAIA). Föreningen grundades 1921 och riktade sig till en början främst 
till kvinnor i arbetslivet. SAIA stod för ett rättvisare samhälle och angrep problemen i 
första hand på arbetsplatser med kvinnliga medarbetare i syfte att öka deras 
levnadsstandard (Damm, 1993).   
 
SAIA uppmärksammade problem som det industriella samhället förde med sig. De 
ansåg att fabrikerna värderade maskinerna högre än människorna, vilket medförde bland 
annat psykiska problem hos de anställda. Det här bekräftar även Ulfsdotter Eriksson 
(2013) där hon skriver att ledningen inom fabrikerna ansåg att arbetarna var utbytbara 
och att människan inte sågs som en resurs eller humankapital vilket de gör i dagens 
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samhälle. SAIA inriktade sina resurser mot att finna sätt att ta vara på människorna i 
arbetslivet (Damm, 1993). 
 

Individ- och organisationsperspektivet 
Under 50-talet inleddes debatten kring personalarbetets uppdrag. Den ena sidan 
förespråkade att personarbetet bör handla om personaladministration med en 
företagsekonomisk inriktning. Det vill säga att kombinera de rationella intressena med 
de mänskliga behoven. Den andra sidan av debatten ansåg att personalarbetet skulle 
anta en personalvårdande roll. Det här skapade två arbetsinriktningar inom yrket 
(Damm, 1993). Debatten mellan personalvård och personaladministration lade grunden 
till de två perspektiv som symboliskt sett växt fram, individperspektivet och 
organisationsperspektivet. Den individuella inriktningen innebar att individen skulle 
”anpassas in i arbetslivet”. Personalarbetare inom det här perspektivet skulle ha stor 
empati och humanistisk inställning. Den organisatoriska inriktningen innebar att 
individen skulle ekonomiseras, personalarbetarna inom denna inriktning skulle vara 
handlingskraftiga och framåtdrivande (Damm, 1993). 
 
Beteendevetaren Hans Roberts undersökning (1962) visade att det fanns motsättningar 
mellan personaltjänsten och företagsekonomin. Det här bidrog till att personalarbetarna 
i företag hade väldigt liten påverkansmöjlighet på företagens utveckling. Lösningen för 
personalarbetarna var att lära sig mer kring företagsekonomi och hur personalfrågor 
kunde uttryckas i form av ekonomiska termer. Enligt en undersökning gjord utav 
European Association of Personell Managements (EAPM) 1965 var det väldigt få 
personalchefer i Europa som satt med i företagsledningen utan de var oftast direkt 
underställda ledningen. SAIA bytte 1963 namn till Svenska Personaltjänstföreningen 
(SPF) och började, för att höja statusen inom yrket, arbeta allt mer för att 
personalarbetare skulle få större kunskap inom företagsekonomin och rikare förståelse 
för teknik (Damm, 1993). 
 

Lärandeperspektivet 
Till följd av demokratiseringen i samhället utvecklades en ny människosyn i arbetslivet. 
I början på 70-talet uppkom debatten om ”människan i arbetslivet”. Den ekonomiska 
synen på människan utvecklades mot att se till människors självförverkligande. 
Ambitionen var att demokratisera arbetslivet och anpassa det utefter människan och 
dess utveckling på arbetet, ”arbetsmiljön skulle bli en lärmiljö”. I slutet på 70-talet 
förändrades synen på medarbetarna och arbetet ansågs inte bara vara en 
försörjningsplikt utan tog en allt mer betydande roll i människors liv (Damm, 1993). 
 
Vid denna tid började organisationsstrukturerna i arbetslivet förändras. Istället för de 
hierarkiska stab-linjestrukturen började företagen arbeta mer med horisontella 
arbetsprocesser där medarbetarna fick ett större ansvar. Personalarbetarna fick nu en 
strategiskt viktig roll och funktion mellan företagets olika intressenter. Det här ställde 
helt andra krav på kommande personalarbetare (Damm, 1993). För HR-personal innebar 
det kollektiva perspektivet på personalarbetet att se till hur arbetsmarknaden såg ut, ta 
hänsyn till olika intressen samt följa de arbetsrättsliga lagar och regler som finns. 
Därmed spelar även arbetsrätten en stor roll i det Svenska personalarbetet förklarar 
Boglind, Hällsten och Thilander (2013). 
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Dock såg SPF att personalarbetet ofta hade en reaktiv funktion som ”släckte bränder” 
snarare än att arbetade för företags utveckling. SPF började arbeta för att höja yrkets 
status hos personalarbetare genom att förespråka att personalcheferna bör sitta med i 
ledningsgruppen och därmed få mer att säga till om. Åtgärder för det här var exempelvis 
att öka utbildningsnivån hos personalarbetare (Damm, 1993). 
 
Human Resource Management    
Tengblads (2000) förklarar att begreppet Human Resource myntades tidigt i USA av 
konsulenten och författaren Peter Drucker (1954) eftersom han ville vända på bilden av 
medarbetarna som en belastning och en kostnad till en resurs för företagen.   
 
Drucker (1954) ansåg att det var medarbetarna som skapade framgångarna för företagen 
och menade på att det var ledningens uppgift att se till att medarbetarna var motiverade 
för sina uppgifter. Ledningen skulle se till att alla i organisationen visste vad målet med 
verksamheten var. Drucker (1954) kritiserade arbetssättet Personnel Management som 
innebar att alla personalfrågor leddes av personalavdelningen vilket var en 
specialfunktion på ett företag utan någon ledarfunktion. Istället ansåg han att 
linjecheferna som arbetade närmast medarbetarna skulle ansvara för personalfrågorna. 
Det här skulle bidra till ökad effektivitet för verksamheten av den orsaken att det var 
lättare för cheferna att kontrollera medarbetarnas arbete. Tengblad (2000) menar att 
denna idé är en av föregångarna till det som sedan kallas för Human Resource 
Management (HRM).  
 
Det var inte förrän under 80-talet som personalarbetet tog en stark vändning. Granberg 
(2011) beskriver i sin bok PAOU ett fokusskifte från den inre effektiviteten till 
omvärlden då kunden och brukaren kom i centrum. Det här innebar att personalen 
började värderas mer som en resurs och deras kompetens som en konkurrenskraft vilket 
medförde att personalfrågorna fick allt större betydelse på ledningsnivå i företagen. 
Personalarbetet bytte därmed perspektiv från organisationsperspektiv till 
ledningsperspektiv. Istället för att ekonomisera människan försökte organisationen styra 
individen (Damm, 1993). I samband med denna förändring föddes Human Resource 
Management (HRM). Nu hade alltså tre perspektiv på personalarbetet växt fram under 
årens lopp; individperspektivet, lärandeperspektivet och ledningsperspektivet (HRM) 
(Damm, 1993).    
 
Historiskt sett har HR-arbetet tagit många vändningar när det gäller perspektiv och 
arbetsuppgifter. Boglind, Hällsten och Thilander (2013) beskriver en sammanfattande 
modell av vilka komponenter HRM består av. Författarna menar att personalarbetet har 
sin grund i något de kallar för ”anställningsresan” (individperspektiv) vilket innefattar 
tiden från att individen påbörjar sin anställning tills att den avslutas. Under 
anställningstiden innefattar personalarbetet insatser såsom introduktion, lönesättning, 
utveckling, rehabilitering vid behov och avveckling. Personalarbetet under 
anställningsresan handlar om att administrera och leda individer genom anställningen. 
HR-personer måste även ha förmågan att anpassa sig till de kollektiva intressena 
(organisationsperspektiv) i en organisation såsom medarbetarna, cheferna, marknaden 
och ekonomin. Till sist tillskriver författarna ytterligare en aspekt som handlar om att se 
personalarbetet ur ett ledningsperspektiv, vilket tillsammans med HR bildar 
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HRM.  Dock menar de på att det finns problematik kring att förena HR och HRM. Det 
här eftersom HR-arbetet tenderar att pågå till stor del utanför ledningsarbetet eftersom 
HR-arbetet ofta är kopplat till ett individ eller kollektivt perspektiv istället för ett 
ledarskapsperspektiv (Boglind, Hällsten och Thilander, 2013).  
 
Tengblad (2000) delar in HRM i hårda och mjuka värden. Hård HRM innebär att den 
strategiska planeringen av verksamheten ger ett rationellt synsätt på organisationer. 
Organisationer har ett huvudsakligt mål vilka alla processer i organisationen ska sträva 
efter att uppnå. Det här gäller även personalarbetet vilket exempelvis innebär att 
personalfrågor såsom bemanningen, belöningar och utveckling är styrd utifrån de 
strukturer som är planerade för att nå målet med organisationen (Tengblad, 2000).   
Lundmark och Önnevik (2011) beskriver att strategiskt HR-arbete handlar om att HR-
funktionen ska anpassa sina strategier till organisationens mål samt att bidra med 
kunskap och stöd vid bland annat förändringar. 
 
De mjuka HRM-värdena innebar att personalarbetet skulle uppnå hög effektivitet 
genom att tillgodose företagets intressenter såsom samhället och medarbetarnas 
välmående. Den mjuka HRM baserades på ett normativt synsätt som förespråkade 
medarbetarna som företagets viktigaste resurs och konkurrensfördel. Lönsamhet 
uppnåddes genom kompetenta och motiverade medarbetare som trivdes på sin 
arbetsplats (Tengblad, 2000). Vidare menar Tengblad (2000) att det är vanligt att 
företag kombinerar hård och mjuk HRM i olika utsträckning. 
 

 Tidigare forskning  
Vår redovisning av den tidigare forskningen i ämnet kommer att belysa HR-rollen och 
dess betydelse i dagens organisationer. Genom att analysera resultatet i vår studie 
utifrån tidigare forskning kommer vi att få ett ytterligare perspektiv på HR-yrket. 

HR-transformation  
Konceptet HR-transformation myntades i USA på 1990-talet och är en sammanslagning 
av idéer från olika HRM-forskare. HR-transformationen växte fram i takt med att 
förutsättningarna i arbetslivet och i samhället i stort förändrades, såsom anpassningen 
av globaliseringen och IT-verksamhetens möjligheter till effektivisering. Andra aspekter 
vilka varit delaktiga i HR-transformationens utformning är bland annat flödes- eller 
processperspektivet, som förenklat förklarade organisationer utefter dess flöden och 
processer, samt Porters (1985) begrepp värdekedjan (Boglind, Hällsten och Thilander, 
2013). 
 
En av de mest betydelsefulla personerna i ämnet är Dave Ulrich och många av hans 
metoder ligger till grund för HR-transformationskonceptet. Syftet med HR-
transformation är att underlätta föreningen mellan HR och HRM. Genom att 
standardisera och skapa rutiner för HR-arbetet kan det lösgöras tid, vilken kan användas 
till att arbeta mer strategiskt mot affärerna för att leda och utveckla verksamheten 
(Boglind, Hällsten och Thilander, 2013). 
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Värdeskapande HR 

Ulrich och Brockbank (2007) har sett till frågeställningen: Vilka kompetenser och 
agendor särskiljer HR-medarbetare på högpresterande företag från dem på 
lågpresterande företa? Förenklat beskriver Ulrich och Brockbank (2007) att HR-
personal skapar värde när deras arbete hjälper någon.  Värdet är nämligen någonting 
vilket definieras av mottagaren av tjänsten eller produkten. Därför anser Ulrich och 
Brockbank (2007) att det är viktigt att alltid utgå från mottagaren istället för givarens 
perspektiv, vilket innebär att HR måste ha ett öppet sinne för andras intressen.  
 
”Det är inte programmets utformning eller policyns formulering som är det viktigaste, 

utan vad mottagaren får ut av dessa handlingar.(...) Värdeskapande HR innebär att 
HR-processer, HR-avdelningar och HR-medarbetare skapar positiva resultat för viktiga 

aktörer- medarbetare, linjechefer, kunder och investerare.” Dave Ulrich & Wayne 
Brockbank (2007) (s. 12)  

 
Ulrich och Brockbank (2007) var dock inte ensam om att vilja se en omprioritering av 
HR-funktionens resurser. Boglind, Hällsten och Thilander (2013) beskriver Lyle 
Spensers (1995) modell för HR reengineering som beskrev hur det administrativa 
arbetet borde omorganiseras för att ge mer utrymme för fler strategiska och konsultativa 
arbetsuppgifter. 
 
Med det här menar Boglind, Hällsten och Thilander (2013) att det administrativa arbetet 
bör minska för att ge plats till mer strategiskt och konsultativt arbete. Vidare berättar 
Boglind, Hällsten och Thilander (2013) om Randall S. Schuler (1990) vilken hävdar att 
HR bör i högre grad arbeta förebyggande och affärsmässigt för att legitimera en högre 
status i ledningsgrupper än att endast agera som en stödfunktion i organisationen. 
 
Shared service-organisation 

Som tidigare nämnt har Dave Ulrichs idéer haft stor inverkan på konceptet HR-
transformation. Boglind, Hällsten och Thilander (2013) beskriver det som att Dave 
Ulrichs (1995) idé om en shared service-organisation byggd på den så kallade Ulrich-
modellen eller den trebenta pallen har blivit synonymt med att genomföra en HR-
transformation. 
 
I denna modell ska HRs uppgifter vara fokuserade på att uppnå resultat samt tillgodose 
kundernas behov. Som tidigare nämnt innefattar HRs kunder både företagets kunder 
men även medarbetare och chefer. Värdet av HR ska genomsyra hela verksamheten från 
central nivå ut till den lokala nivån (Boglind, Hällsten och Thilander, 2013).  
 
Ulrich och Brockbank (2005) menar att HR-arbetet ska ses som ett flöde som går att 
effektiviseras, dels för att spara in på kostnader på vissa arbetsuppgifter men även för att 
HR ska kunna lägga större del av sitt arbete till mer komplexa arbetsuppgifter (Boglind, 
Hällsten och Thilander, 2013).   
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Transformativa och transaktionella arbetsuppgifter 

Ulrich och Brockbank (2005) har delat in HR-arbetet i två olika kategorier, 
transaktionella och transformativa uppgifter. Transaktionella uppgifter har en mer 
personaladministrativ karaktär och bör standardiseras och centraliseras i så stor grad 
som möjligt i syfte att sänka kostnaderna. Det här kan göras bland annat genom IT-
support och/eller självservice. De transformativa uppgifterna är av en mer komplex 
karaktär som kräver en expertkompetens hos HR-personalen. De HR-personer som 
arbetar med dessa typer av uppgifter ska ha ett tätt samarbete med chefer och 
medarbetare med ett starkt fokus på resultat och utveckling (Boglind, Hällsten och 
Thilander, 2013).   
 
De tre benen i Ulrich-modellen förklaras på följande sätt: 

• En central serviceenhet som främst utför transaktionella HR-uppgifter. Denna 
enhet ska effektivisera det transaktionella HR-arbetet för att ge mer resurser för 
de två följande enheterna/benen.  

• En central expertenhet vilken arbetar med specialstöd inom organisationen. 
• HR-partners som bidrar med strategiskt HR-stöd ut till de operativa enheterna. 

 
De två sistnämnda benen arbetar främst med transformativa HR-frågor och är därmed 
av mer värdeskapande karaktär.  
 

Påverkan 

Genom denna teori kan vi se vilka faktorer som bidrar till HRs påverkansmöjligheter 
ute i organisationerna.  
 
David Mchugh och Paul Thomson förklarar (2009) att det finns olika perspektiv på 
maktbaser som skapar påverkansmöjligheter. Legitimitet och expertis är sådana exempel 
på maktbaser. Med legitimitet förklarar Mchugh och Thomson (2009) att 
maktutövningen accepteras genom det faktum att medarbetare ger personerna med 
högre befattning rätten att styra och ha makten över dem. Expertismakt får en person 
genom att inneha stor kunskap som en individ eller grupp värdesätter i ett visst 
sammanhang. Genom att besitta en stor kunskap kan individer med mindre kunskap bli 
inspirerade och därmed ge större påverkansmöjligheter till personen vilken besitter 
expertkunskaper. 
 
Lengnick-Hall och Lengnick-Hall (2003) beskriver att människor inte kan bli 
påtvingade att skapa relationer eller interagera med varandra på en arbetsplats, men att 
HR kan skapa förutsättningar för liknande situationer att ske och växa. Därmed är dem 
delaktiga i arbetet att bygga och vårda relationer genom att lokalisera och dela kunskap 
snabbt och reagera på olika förändringar som sker. Relationer människor emellan är 
avgörande för att få saker gjorda, formella relationer är vanligtvis dokumenterade via 
arbetsbeskrivningar och informella relationer där människor känner varandra och 
hjälper varandra, oavsett funktion eller befattning. 
 
Typiska arbetsuppgifter en HR-funktion kan arbeta med är rekrytering, 
prestationsmätning, utbildningar och att koncentrera sig på formella relationer såsom 
arbetsbeskrivningar, riktlinjer och rutiner för medarbetarna. Ändå är det de mer flytande 
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och ospecifika relationerna som tillhör de informella nätverken som ofta är  källan till 
verksamhetens lönsamhet eftersom den kommunikationen förbiser arbetsroll, funktion 
eller till och med över olika organisationer, såsom säljare mot kund. Relationer hjälper 
till att ge information, lösa problem, expandera kundbaser som ger mervärde och kan 
förbättra organisationens strategiska förmågor och därmed öka effektiviteten för 
verksamheten. 

Lärande organisation 
Den vetenskapliga artikelns syfte är att genom en fallstudie undersöka hur ett företag i 
byggbranschen arbetar med begreppet lärande organisation (LO). Författarna menar att 
en LO uppmuntrar sina medlemmar till lärande, och skapar på så sätt en arbetsstyrka 
som är flexibel och konkurrenskraftig på arbetsmarknaden. Samtidigt menar författarna 
att det krävs avancerande personalutvecklingsinsatser (HRD) för att skapa en LO (Ani 
B. Raidén och Andrew R.J. Dainty, 2006). 

 
Författarna menar att en LO har många perspektiv att ta hänsyn till, vilket kräver ett 
flexibelt arbetssätt. Denna komplexitet fångas bland annat genom en modell av Nyhan 
et al. (2004). Nyhan et al. (2004) redogör för olika dimensioner som en LO måste ta 
hänsyn till för att skapa en hållbar balans. Det innebär att det ska finnas en 
samstämmighet mellan dels den formella organisationsstrukturen och informella 
kulturen, men även mellan organisationens mål och enskilda anställdas behov. Nyhan et 
al. (2004) menar även att arbetet ska upplevas som utmanade och utvecklande samt att 
organisationen stödjer och skapa tillfällen för lärande inom verksamheten. Det ska även 
finnas ett samarbete mellan yrkesutbildning, formell utbildning och informellt 
personalutvecklingsarbete. Ani B. Raidén och Andrew R.J. Dainty (2006) hävdar att 
framtidens organisationer har behov av att bli allt mer lärande och detta ställer högre 
krav på HR-funktionen i företagen. 

Teoretiska Utgångspunkter 
Våra teoretiska utgångspunkter ska genom begreppen “Kunna, Vilja och Förstå” 
fördjupa förståelsen kring hur HR arbetar för att de mänskliga resurserna ska bidra till 
organisationens framgång. Med hjälp av andra teorier förklarar vi vikten av begreppen 
“Kunna, Vilja, Förstå” Följande teorier hjälper oss att belysa resultatet ur ett 
vetenskapligt perspektiv. 

 
Kunna  
Följande teorier hjälper oss att analysera resultatet utifrån vad medarbetare behöver 
för att Kunna göra ett bra arbete. 
 
 

Kompetensförsörjning 

Ellström beskriver (2010) kompetensutveckling som en nyckelfaktor när det kommer 
till organisationers konkurrensfördelar och innovationskraft. Vidare redogör Ellström 
(2010) en sammanfattande text kring olika perspektiv på varför organisationer väljer att 
satsa på kompetensutveckling, varav en av dessa är det tekniskt-rationella perspektivet. 
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Vi har valt att lyfta fram detta perspektiv eftersom det hjälper oss i analysen av denna 
studies resultat när det kommer till omständigheterna kring kompetensutveckling 
(Henrik Kock, 2010). 
 
Det tekniskt-rationella perspektivet utgår från att beslutet om kompetensutveckling förs 
medvetet med utgångspunkt på nuvarande och framtida kompetenskrav. Syftet med 
kompetensutvecklingen är att öka individernas produktivitet och i längden bidra med 
lönsamhet till organisationen. Kompetensutvecklingsinsatserna är rationellt 
uppstrukturerade efter mål med tydliga kompetensplaner (Ellström, 2010 i Kock, 2010). 
 
Resnick, L B (1987) menar att eftersom formella utbildningar ofta skiljer sig från det 
praktiska arbetet skapar det svårigheter i att applicera denna kunskap i det dagliga 
arbetet (Ellström, Gustavsson och Larsson, 1996). 
 
Rekrytering är en väg till ökad kompetens på arbetsplatsen. En felrekrytering kan dock 
bli kostsamt inte minst på grund av det produktionsbortfall som uppstår när en 
medarbetare underpresterar men även de kostnader som uppstår om övriga kollegor får 
kompensera eller anpassa sig efter den felrekryterade medarbetaren förklarar Lindelöw 
(2008). 
 

Vilja 

Följande teorier hjälper oss att analysera resultatet kring vad medarbetare behöver för 
att Vilja göra ett bra arbete. 
 

Motivation och Personalvård 

Herzbergs (1966) teori beskriver olika faktorer som krävs för att en individ ska uppleva 
hög motivation. Dessa faktorer delade han upp i två grupper, hygienfaktorer och 
motivationsfaktorer. Hygienfaktorerna syftar på faktorer i medarbetarnas omgivning 
som inte är direkt kopplat till dennes arbetsuppgifter. Det här kan exempelvis vara lön, 
arbetsmiljö, arbetsförhållanden, relationer och så vidare. Hygienfaktorerna kan 
förhindra vantrivsel bland medarbetarna men kan endast tillsammans med 
motivationsfaktorerna skapa hög motivation. Motivationsfaktorerna är i allra högsta 
grad individorienterade och påverkar en individs arbetstillfredsställelse. 
Motivationsfaktorerna kan exempelvis vara erkännande, karriärsmöjligheter, prestation, 
och ansvarstagande förklarar Eriksson-Zetterquist, Kalling och Styhre (2012). 
 
Under Hawthornestudierna (1924-1932) studerades vad som påverkade medarbetares 
produktivitet på arbetsplatsen. Slutsatserna som kunde dras av studierna var att 
förbättringar av den fysiska arbetsmiljön, såsom införandet av raster och lunch, 
påverkade medarbetarnas arbetsprestation till det bättre. Forskarna såg även att 
medarbetarnas inställning till ledningen och företaget påverkade deras produktivitet och 
arbetsambition. Det visade sig också att informella grupperingar och ledare inom 
arbetsgruppen hade stor påverkan på den kollektiva produktionen där de som ingick i de 
olika informella grupperna producerade mindre och de medarbetare som höll sig utanför 
höll en god produktionstakt (Eriksson-Zetterquist, Kalling och Styhre, 2012). 
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Förstå 

Följande teorier hjälper oss att analysera resulatet utifrån vad medarbetare behöver för 
att Förstå vad deras arbete bidrar med till helheten.  
 

Känsla av sammanhang 

Granberg (2011) förklarar Aaron Antonovsky’s (1991) teori och begreppet KASAM 
som står för “känsla av sammanhang” där han förklarar förutsättningarna för en individs 
hälsa utifrån tre begrepp; begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet.  
 
Med begreppet begriplighet menas det att en person ser och upplever världen eller 
arbetsplatsen som möjlig att förstå och begripa, individen förstår sin del i 
sammanhanget. Genom att se strukturerat och inte kaotiskt på sin tillvaro ökar 
individens möjlighet att förklara situationer som uppstår i vardag- och arbetsliv. 
Begriplighet innebär också att individen förstår sammanhanget mellan sitt eget och sina 
kollegors arbete.  Det andra begreppet är hanterbarhet vilket innebär att en individ 
upplever att det finns resurser och kunskap att tillgå som stöd och för att hantera olika 
situationer och omständigheter. Det sista begreppet, meningsfullhet, har en emotionell 
betydelse. Genom att känna meningsfullhet för sitt arbete upplevs arbetes utmaningar 
mer värda att investera sitt engagemang i Granberg (2011). 
 
En hög grad av KASAM kan ge en dynamisk känsla av tillit, glädje och stolthet för sitt 
arbete. Denna känsla är beroende av möjligheterna för exempelvis en medarbetare att 
utveckla sig själv och uppfatta verksamheten. Om det finns det möjligheter och tillåtelse 
inom organisationen att påverka sina arbetsuppgifter och arbetsordning, vilket ger 
inflytande att använda sin potential, ger även det här  känslan av sammanhang 
(Granberg, 2011). 
 
Medarbetarnas förståelse för sina arbetsuppgifter 
 
Sandberg och Targama beskriver (1998) att förutsättningarna för medarbetare och 
ledare i dagens organisationer har förändrats i takt med att arbetsmarknaden har blivit 
allt mer kunskapsintensiv. Globaliseringen har framkallat hårdare konkurrens och 
utvecklingen av teknologin har skapat nya förutsättningar och nya arbetsuppgifter. De 
nya arbetsförhållandena har gett medarbetarna större ansvar och därmed större frihet i 
sitt arbete. Denna frihet har ställt höga krav på organisationerna när det kommer till 
förståelsen av arbetet. Det här genomsyrar hela organisationen ifrån den operativa 
personalen, till ledarna och slutligen ledningen. I och med den ökade tilltron till 
medarbetares kompetens innebär det att medarbetarna inte bara måste kunna utföra sitt 
arbete på ett bra sätt utan att de även måste kunna förstå det så väl att de dessutom kan 
arbeta problemlösande och utvecklande.   
 
Förutsättningarna för det här är att medarbetarnas förståelse för sina arbetsuppgifter 
överensstämmer med organisationens övergripande mål. Det här ställer allt högre krav 
på ledare och ledning i organisationerna vad gäller den pedagogiska rollen och att hjälpa 
medarbetarna förstå organisationens strategiska mål och vägen dit (Jörgen Sandberg och 
Axel Targama 1998). 
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Jörgen Sandberg och Axel Targama (1998) menar att en individs kompetens har stark 
koppling till dennes förståelse av arbetsuppgifterna. Benners (1984) studie om 
kompetenser i sjuksköterskearbetet där författaren bland annat jämförde hur en 
nybörjare- och en expertsjuksköterska utförde samma arbetsuppgift. Resultatet visade 
att utförandet av uppgiften skiljde sig vilket Benner (1984) menade grundade sig i 
sjuksköterskornas förståelse för arbetet (Targama och Sandberg, (1998). 
 
Enligt Mchugh och Thomson (2009) finns det en koppling mellan medarbetarnas 
engagemang och hur väl de är införstådda med företagets mål och visioner. 
Medarbetarnas förståelse för vad deras arbete bidrar med till verksamheten ger ett 
engagemang som gynnar organisationen när det kommer till att utvinna maximal 
kapacitet av de mänskliga resurserna.  Det här bekräftar Lundmark och Önnevik (2011) 
där de beskriver matchningsmodellen som innebär att för att få ut maximalt med värde 
ur de mänskliga resurserna (personalen) måste organisationens mål och HRM-arbetet 
samverka med organisationens omvärld. Organisationsstrukturen ska gå i linje med de 
mål som satts upp för verksamheten. Därefter ska strategin för att uppnå målen vara i 
samklang, det vill säga strategin för verksamheten ska samverka med strategin för de 
mänskliga resurserna. Vidare menar Lundmark och Önnevik (2011) att en otydlighet 
kring mål, struktur och strategier kan leda till sänkt effektivitet och stress vilket i sin tur 
kan vara början på ökade sjukskrivningar. 
 

Samarbete  
Teorierna kring kollektiv kompetens ger oss en djupare förståelse kring hur “Kunna, 
Vilja, Förstå” kan appliceras i ett kollektivt sammanhang. 
 
Hansson (2003) definierar begreppet kollektiv kompetens utifrån en egen modell. 
Kollektiv kompetens är en kombination av praktisk kompetens och interpersonell 
kompetens. Praktisk kompetens mäter skickligheten vid utförandet av en arbetsuppgift. 
Interpersonell kompetens syftar till interaktionen mellan människor vid utförandet av 
arbetsuppgiften. En god kombination av dessa två kompetenser, d.v.s. en god kunskap 
och skicklighet i genomförandet av arbetsuppgiften samt samarbetsförmågan 
medarbetare emellan, ger en kollektiv kompetens. Därav drar Hansson (2003) slutsatsen 
att, för att uppnå en hög kollektiv kompetensen bör den interpersonella kompetensen 
bygga på likheter i gruppen medan den praktiska kompetensen antingen kan vara spridd 
eller lika beroende på arbetsuppgifternas karaktär.  
 
Hansson (2003) menar att den kollektiv kompetens inte är alla medarbetares 
sammanlagda kompetenser, det handlar även om förståelsen för sin omgivning och sina 
medarbetare samt graden av samarbetsförmåga.  
 

”Kollektiv kompetens handlar om att vara så mycket i samklang med 
sin omgivning, sina arbetskamrater och arbetsuppgifter att man kan 
lösa situationer som inte uppkommit tidigare” Hansson (2003) s.33 
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METOD 
Vi valde att närma oss studiens problemområde utefter en hermeneutisk ansats. Knut 
Halvorsen (1992) förklarar att det centrala i hermeneutiken inte är att finna den 
definitiva sanningen utan syftar till att undersöka ett fenomen för att öka förståelsen 
kring detta.  Kvale och Brinkman (2009) beskriver att enligt detta synsätt är det inte 
möjligt för forskaren att ställa sig helt objektiv till forskningsområdet. Detta eftersom 
individens tolkning av problemområdet påverkas av dess bakgrund och förförståelse för 
ämnet.  

Studien syftar till att undersöka hur HR-personers arbetsroll ser ut samt hur de arbetar 
med de mänskliga resurserna för att uppnå goda resultat för verksamheten. Vi anser att 
denna studies syfte passar väl in på det hermeneutiska synsättet eftersom resultatet är 
baserat på verksamma HR-personers erfarenheter och tolkningar av sina arbetsroller. Vi 
som forskare har i sin tur med hjälp av relevanta teorier och våra förskunskaper tolkat 
resultatet vilket slutligen har skapat vår förståelse för problemområdet.  
 

Metodologiska utgångspunkter 
Vi valde att angripa problemområdet med hjälp av en kvalitativ metod i form av 
semistrukturerade intervjuer. Precis som vi tidigare nämnt är vi intresserade av att se till 
HR-anställdas erfarenheter och berättelser kring deras arbetsroll samt hur arbetet med 
de mänskliga resurserna. Möjligheterna att förstå hur människor resonerar, reagerar och 
handlar blir desto större genom denna metod vilket har gynnat vår studie.  
 
Genom personliga möten kunde vi ta del av upplevelser och synsätt från HR-anställda 
inom olika organisationer. Enligt Denscombe (2009) har den som intervjuar vid en 
semistrukturerad intervju en färdig intervjuguide där samma frågor ställs till samtliga 
informanter samtidigt som frågorna har öppna svarsmöjligheter. Intervjupersonerna får 
då möjligheten att själva utveckla sina tankar och åsikter kring frågorna. Kvale och 
Brinkmann (2009) menar att avsikten med att bedriva en kvalitativ forskningsintervju är 
att begripa sig på ämnen från vardagen och upplevelsen från den intervjuades egna 
perspektiv.                        
 
Om vi istället hade valt en kvantitativ metod kunde vi med hjälp av utav exempelvis 
enkäter kunnat nå ut till ett större antal respondenter vilket hade berikat materialet med 
fler infallsvinklar. Andra fördelar med kvantitativ analys är att den lämpar sig bättre för 
mätning och är oftast mer vetenskaplig då analysen är baserad på objektivitet istället för 
forskarens värderingar (Denscombe, 2009). Nackdelar med kvantitativ metod för oss 
hade varit att vi inte hade kunnat gå djupt eller ställa följdfrågor på dem svaren vi skulle 
fått och Trost (2005) beskriver när mönster om människors resonemang och förståelse 
för någonting ska beskrivas, är en kvalitativ studie mest rimlig. 
 

Planering och genomförande 
Vår första tanke med uppsatsen var att, utifrån ett HR-perspektiv, skriva denna studie 
gentemot ett företag med inriktning förändringsarbete. Dessvärre fick vi inget svar från 
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företaget vilket gjorde att vi fick tänka om kring uppsatsens syfte och urval. I samråd 
med vår handledare ändrade vi uppsatsens syfte och upplägg. Det här ledde till att vår 
tidsplan blev lidande och fick korrigeras. 
 
Vår nya tanke blev att undersöka hur HR-funktionen skapar värde när det kommer till 
förändringar i en organisation och målstyrning. Urvalet för vårt nya syfte blev HR-
personal från olika företag. Vi utformade en intervjuguide som var baserad på tre olika 
böcker: Kollektiv kompetens (2011) skriven av Henrik Hansson, Värdeskapande HR 
(2007) skriven av Dave Ulrich och Wayne Brockbank, samt begreppen ”Kunna, Vilja, 
Förstå” inspirerat av Evert Vedung (1998). Vi har även tagit fram frågor rörande bland 
annat HR’s arbetsroll, arbetsuppgifterna samt påverkandemöjligheter.  
 
Inför intervjutillfällena genomförde vi en pilotintervju vilken visade sig vara väldigt 
lärorik. Den medförde att vi såg på vårt material med nya ögon och kom till insikt med 
att vi var tvungna att begränsa syftet ytterligare. Det här ledde till att vi svängde från att 
undersöka ”HR-funktionens värde i förändringar och målstyrning” och valde istället att 
undersöka ”HR-funktionen betydelse i dagens organisationer samt se hur deras arbete 
genom de mänskliga resurserna kan bidra till verksamhetens framgång”. För att 
underlätta forskningsprocessen kring hur HR-arbetet med de mänskliga resurserna kan 
bidra till organisationens framgång har vi blivit inspirerade av Everd Vedungs (1998) 
begrepp ”Kunna, Vilja, Förstå”. Dessa begrepp har vi anpassat och gjort applicerbara på 
vår studie. Vi kände att det nya syftet passade bättre till vår intervjuguide och det arbete 
vi hittills gjort. 
 
Undersökningens utformning och ändamål presenterades för respondenterna vid första 
kontakten via telefon och även senare via mailkontakt. Uppsatsens syfte, de etiska 
riktlinjerna samt intervjuns upplägg presenterades för intervjupersonerna via mail. Detta 
för att introducera intervjupersonerna till ämnet i syfte att de skulle känna sig 
förberedda. De etiska riktlinjerna presenteras längre ner i avsnittet. 
 
När resultatkapitlet färdigställdes övergick vi till att utöka de teoretiska 
utgångspunkterna för att styrka vår empiri. Genom att söka och leta genom 
universitetets bibliotek via dess sökmotor efter vetenskapliga artiklar och avhandlingar 
fick vi fler teorier vilka kunde användas till den teoretiska problematiseringen och 
vidare diskussioner. 
 

Urval 
Eftersom vi valde att skriva uppsatsen utifrån HR-personers perspektiv visste vi att vi 
skulle kontakta personer som arbetar med HR-frågor. För att begränsa urvalet 
ytterligare valde vi därför att se till vilken typ av verksamhet personen i fråga arbetade 
inom. Vi tror att verksamhetens storlek spelar stor roll när det kommer HR’s arbete med 
de mänskliga resurserna. Vi har uppfattningen att en liten verksamhet har andra 
utmaningar och möjligheter i jämförelse med en stor. Det här tror vi beror på att de har 
olika förutsättningar och resurser. Därför valde vi även att avgränsa vårt urval till HR-
anställda vilka arbetar inom en större verksamhet. Med ovanstående teorier i åtanke 
använde vi oss av ett målinriktat urval för att på så sätt försäkra oss om hög kvalitet på 
vårt empiriska resultat (Bryman, 2012). 
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Urvalet av respondenter gjordes först och främst via sökningar på internet och via 
kontakter. Genom att söka på stora arbetsgivare kontaktade vi verksamheterna som ett 
sätt att komma i kontakt med potentiella och relevanta intervjupersoner. Utfallet blev 
sex olika respondenter från olika verksamheter. Dessa sex verksamheter består av 
intervjupersoner från personalavdelningar på två kommunala verksamheter verksamma 
i södra Sverige samt fyra privata produktionsföretag. Alla respondenter arbetar på 
centrala personalavdelningar och innehar ett övergripande ansvar i mer eller mindre 
former. Gemensamt för samtliga respondenter är att de arbetar med personalfrågor och 
har god överblick över respektive verksamhet. Att vi har respondenter från två 
kommunala och fyra privata verksamheter är ingenting som vi kommer att ha i 
beaktning, då det endast är svaren och fakta vi vill åt. 
 

Instrument 
Som tidigare nämnt är undersökningen genomförd med kvalitativ metod via intervjuer. 
Intervjuguiden är uppbyggd i två teman, HR-rollen och dess arbetsuppgifter samt hur 
HR arbetar med begreppen ”Kunna, Vilja, Förstå”. Intervjuguidens inledande frågor 
utformades medvetet med generellt och övergripande, dels för att få en uppfattning om 
intervjupersonernas arbetsuppgifter men även för att skapa en trygg miljö mellan oss 
och respondenten. I andra delen av intervjuguiden hade vi fokus på frågor som berörde 
kunna, vilja och förstå. Intervjufrågorna var genom hela intervjuguiden öppna och 
breda, eftersom det var respondentens erfarenheter och tankar vi ville åt menade vi på 
att det krävdes ett öppet klimat där samtalet kunde flyta fritt. 
 
För att öka trovärdigheten i studien har vi intervjuat respondenter med stor erfarenhet 
inom personalyrket. Vissa av intervjupersonerna arbetar som personalchefer och är även 
med i ledningen i sina verksamheter. Det här tror vi ökar trovärdigheten eftersom högre 
uppsatta befattningar oftast har en större översikt och kunskap i verksamheten. De har 
även befogenheter och kompetensen att på ett bra sätt representera företaget. Eftersom 
en privatpersons egen uppfattning, eller information som ges av en verksamhet, kan ha 
starka egenintressen är vi medvetna om vikten av objektivitet och att se på fakta med 
kritiska ögon för att säkerställa äkthet i studien. 
 

Insamling 
Denscombe (2009) förklarar att en semistrukturerad intervju innebär att den som 
intervjuar har en färdig intervjuguide som är uppdelad utefter övergripande ämnen med 
tillhörande frågor. Samtalet blir en flexibel konversation där respondenten får chansen 
att utveckla sina svar och därmed kan intervjun bli djup och detaljerad med följdfrågor 
och vidare diskussioner. 
 
För att öka förståelsen kring respondentens upplevelser och få ett större intryck av 
intervjun i helhet genomfördes informationsinsamlingen gemensamt av oss båda. Med 
två som intervjuar kunde vi avlasta varandra med frågorna och få en djupare diskussion. 
Eftersom vi var två som intervjuade kunde vi analysera eventuellt kroppspråk eller 
gester lättare. Vidare menar vi att eftersom vi var två som intervjuade kunde vi hjälpa 
varandra att hålla fokus och en röd tråd i samtalet och även hjälpa varandra att inte 
missa viktiga detaljer i samtalen.  
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Litteratursökning 
Enligt Ejvegård (2009), är litteratur som kan användas i forskningssammanhang till 
exempel böcker, artiklar, rapporter och uppsatser. Den litteratur vi använt oss av i denna 
uppsats har hittats genom sökningar via Linnéuniversitetets studentbiblioteks databas 
med hjälp av sökord och nyckelord. Sökord som vi har använt oss av för att hitta 
relevant litteratur har varit: HR, personal, förändring, kompetens, motivation, lärande, 
förståelse, personalarbete, implementering, värde, värdeskapande, utveckling, mål, 
organisation, management, human resource, HRM, verksamhet, förståelse och ledning. 
 

Uppdelning av arbetet 
Vi har försökt arbeta tillsammans under hela uppsatsskrivandet och det är endast under 
ett fåtal tillfällen vi har suttit och arbetat på varsitt håll. Detta ser vi som en stor fördel 
eftersom det underlättar viktiga diskussioner som kan berika uppsatsens. Under hela 
arbetets gång har vi till största del suttit gemensamt och skrivit för att kontinuerligt 
kunna gå genom varandras texter och även se över språket och kvalitén. Endast en 
intervju utfördes på egen hand eftersom en av oss inte var tillgänglig just denna dag. För 
att denne inte skulle gå miste om informationen i intervjun fick då denne i uppgift att 
transkribera innehållet och fick därmed chansen att bli lika insatt i respondenten som 
den som intervjuade. 
 
Vi delade upp transkriberingarna på hälften mellan oss så att arbetsbelastningen blev 
rättvis. Därefter bearbetade vi transkriberingarna och plockade ut de intervjusvar som vi 
ansåg svarade på våra frågeställningar. I slutet av december, under julledigheten 
arbetade vi på olika håll. Vi delade upp arbete på så sätt att en av oss gjorde en 
grovanalys av materialet från empirin genom att se till skillnader och likheter i 
intervjusvaren. Allteftersom bearbetades materialet av den andra och lades in i passande 
teman. Slutligen sammanställdes resultatet så att det på ett tydligt sätt svarade på 
studiens syfte.  
 

Analysmetod 
När kvalitativ data ska analyseras finns det fyra olika vägledande principer enligt 
Denscombe (2009). Den första beskriver att analysen av data och dess slutsatser ska 
inneha belägg och ha en tydlig förankring i verkligheten. Den andra principen förklaras 
som att forskaren ska vara väl inläst på empirin för att kunna göra en god analys. I den 
tredje principen menar Denscombe (2009) att personliga åsikter och fördomar inte ska 
påverka analysen av data. Den sista principen handlar om upprepande processer där 
empirisk data bearbetas i samband med teorier och begrepp. 
 
När all insamling av data var färdigställd började vi med att transkribera materialet vi 
fått tag på. Därefter analyserades det färdigställda materialet noggrant med ett kritiskt 
och objektivt förhållningssätt. Vi har även försökt att plocka bort resultat vilka inte varit 
relevant för vår frågeställning. I ett vetenskapligt arbete har en forskare förpliktelse att 
arbeta efter att vara så objektiv som möjligt (Ejvegård, 2009). 
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Vi valde att analysera vårt empiriska material genom att strukturera det utifrån lämpliga 
teman. Innan intervjuerna försökte vi underlätta för oss själva genom att dela in 
intervjun i olika huvudteman: “Intervjupersonens arbetssituation och roll som HR-
anställd” och “Hur HR-funktionen får medarbetarna att Kunna, Vilja och Förstå sin 
arbetssituation”. Resultatet inleddes med en redogörelse för vad empirin säger om HR’s 
arbetsroll. Därefter övergick vi till beskrivningen av hur HR arbetar med begreppen 
”kunna, vilja, förstå”. Med denna struktur försökte vi få en röd tråd och en flytande text 
som skulle vara enkel för läsaren att följa. Genom att varva text med väl valda citat i 
resultatdelen har det blivit lättare att stärka fakta och tolkningar som senare gjorts i 
analysen. 

Etiska ställningstaganden 
Under arbetet med denna uppsats har en rad etiska principer tagits med i beräkningen. 
Det finns fyra huvudsakliga krav som har formulerats utav vetenskapsrådet på hur en 
vetenskaplig studie ska bedrivas för att skydda individer och organisationer som deltar i 
studier: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentalitetskravet och 
nyttjandekravet. Informationskravet innebär att respondenten ska bli informerad om 
studiens syfte och tillvägagångssätt. Intervjupersonen får information om att denne själv 
har rätt att bestämma över sin medverkan och kan när som helst avbryta sitt deltagande i 
enlighet med samtyckeskravet. Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter om 
deltagarna ska behandlas på så sätt att obehöriga inte ska få tillgång till uppgifterna. 
Och nyttjandekravet innebär att informationen som samlas in endast ska användas till 
forskningsändamålet i enlighet med Vetenskapsrådet “Forskningsetiska principer inom 
humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning” (2002). 
 
Samtliga deltagare i studien har informerats om studiens syfte och uppsatsens 
intresseområde. Respondenterna har i studien benämnts som intervjuperson för att hålla 
de anonyma. 
 

Tillförlitlighet 
Tillförlitlighet består av fyra delkriterier enligt Bryman (2011) och dessa är; 
trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och en möjlighet att styrka och konfirmera. 
Trovärdigheten innebär att beskrivningen av den sociala verkligheten är pålitlig och att 
forskaren har uppfattat verkligheten på ett korrekt sätt och anses vara beskrivande och 
godtagbar i andra människors ögon. Överförbarheten innebär att studien ska kunna 
tillämpas i flera olika miljöer och inte bara i miljön vilken har studerats. Genom att 
studera olika typer av organisationer och branscher så anser vi att överförbarheten i 
denna studie är god. Pålitligheten är motsvarigheten till kvantitativa studiens reliabilitet. 
Det här innebär att forskaren ska se innehållet i studien med ett granskande synsätt för 
att kunna bedöma kvaliteten på de metodologiska val som gjorts. Möjlighet att styrka 
och konfirmera handlar om att forskaren är medveten om att full objektivitet inte är 
möjligt men att denne har agerat i god tro och inte påverkat utförandet eller slutsatserna 
i studien. 
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Hjälpmedel 
Vi har använt oss av verktyget google drive under uppsatsskrivandet. Det här 
hjälpmedlet har varit väldigt användbart för oss eftersom det är lätt att arbeta med 
materialet tillsammans. Vi har inte tagit hjälp av någon bibliotekarie för sökhjälp, 
däremot har vi tidigare kunskaper kring hur informationssökning i databaser går till och 
vi har även haft en föreläsning i tidigare kurser om sökning i databaser. I syfte att 
undersöka hur lång tid intervjuerna skulle ta och hur frågorna mottogs av respondenten 
genomfördes en provintervju. 
 
För att alla respondenter skulle få samma förutsättningar användes samma intervjuguide 
vid samtliga intervjuer. För att kunna transkribera i efterhand och därmed kunna 
använda materialet i vårt resultat har vi under intervjuerna använt oss utav inspelning 
med hjälp av våra mobiltelefoner. 
 

Validitet och Reliabilitet 
Validitet i en studie visar hur väl mätinstrumentet, i vårt fall intervjuerna, mäter det som 
avsetts att mäta. Genom att använda oss av relevanta intervjufrågor som berör 
frågeställningen har validiteten försökts att nå. Dock har vissa frågor ställts i syfte att 
öppna upp diskussion och för att komma in på ämnen som rör studien och kan besvara 
frågeställningen. Denscombe (2009) menar på att det finns svårigheter att kontrollera att 
det respondenten faktiskt säger är sanning, då det handlar om dess tankar och känslor. 
Genom att använda oss av all empiri i resultatet som rör frågeställning, utan att att vara 
subjektiva och välja fakta har vi i största mån försökt nå objektivitet. I en kvalitativ 
studie är validiteten viktig under hela forskningsprocessen eftersom det handlar om att 
forskaren ska behålla en objektiv syn på resultatet genom hela studien menar Trost 
(2005).  
 
Förutom att vi har varit väl inlästa på ämnet så har vi också haft underrubriker i 
intervjuguiden som varit genomtänkta sedan innan, detta eftersom vi inte vill missa 
eventuell viktig fakta i intervjun. Vidare har vi använt oss utav öppna frågor som gör att 
respondenten kunde berika samtalet med ny fakta. 
 
Intervjupersonerna har fått ta del av syftet med intervjun men vi har försökt att inte ge 
för mycket information angående studien. Anledningen till att vi inte ville ge för mycket 
information var för att undvika att intervjupersonen skulle kunna öva in sina svar och 
vinkla till sin fördel. 
 
Reliabilitet enligt Trost i (2005) rör sig om tillförlitlighet, att en mätning anses stabil. 
Till exempel att alla intervjuer skall ske på samma sätt, som tid och plats. I vår studie 
har problematiseringen av reliabiliteten bemötts genom att vi har använt oss utav 
samma intervjumall och ställt liknande följdfrågor, även intervjutiden har varit väldigt 
lika. Telefonintervjun blev dock kortare och färre följdfrågor ställdes. Trost (2005) 
menar, för att få en hög reliabiliteter skall man försöka sträva efter att varje intervju 
skall ske på samma sätt. 
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  RESULTAT 
En komplex roll 
Under intervjuerna framkom att HR-funktionen har många intressen att ta hänsyn till i 
organisationerna. De ska arbeta för verksamhetens lönsamhet, anpassa sig till 
ledningens beslut, arbeta mot cheferna, se till att lagar och regler följs samtidigt som de 
ska förvalta och utveckla människorna i organisationen. Gemensamt för alla 
respondenter är deras roll som länk mellan ledning, verksamheten och fackliga parter. 
HRs komplexa roll är svår att sammanfatta, därför har vi valt att inleda resultatet med 
att lyfta fram de aspekter vi anser mest utmärkande från empirin. 
 
Vi sammanfattar intervjusvaren kring HR-funktionens huvudsakliga uppdrag i 
organisationerna på följande sätt: Att förse organisationen med kompetenta medarbetare 
genom utveckling, förvaltande och goda rekryteringar. HR-arbetet ska i det stora hela 
leda till att de mänskliga resurserna bidrar med lönsamhet för företaget. 
 

Ja det helt rätta svaret är ju att bidra till en god lönsamhet för 
företaget, genom att se till att vi utnyttjar de mänskliga 
resurserna som vi har på ett optimalt sätt. (…) Och min väg till 
det är att se till att vi har medarbetare som kan… Jag ska inte 
säga användas på rätt sätt men, men som arbetar med det som 
man trivs med. Man brukar säga rekrytera, utveckla och 
avveckla. Det är ju HR’s grejer. 
 

Relationer 

Resultatet visar att det är viktigt för HR-personerna att vårda relationen till framförallt 
ledningen och cheferna. Tillvägagångssättet HR-personerna använts sig av för att 
angripa sin roll som länk mellan ledning och medarbetare har däremot skilt sig.  
 
Det ena tillvägagångssättet vi funnit i empirin är att se värdet av att vårda relationer på 
arbetsplatsen. En respondent berättar att denne ser vikten av att kunna bemöta många 
olika typer av människor inom HR-yrket samt att kunna skapa ett förtroende till 
organisationen genom att lära känna dem som arbetar där. En respondent menar att en 
viktig del i arbetet emd de mänskliga resurserna är att anpassa sin roll efter 
verksamheten och förstå medarbetarnas arbetssituation. 
                     

Börja gneta bland där medarbetarna är så har man liksom vunnit massor om 
man skulle hamna i någon form av tvist-liknande situation. 

 
En annan respondent beskriver en stor ensamhet i HR-yrket på grund av att, förutom en 
löneadministratör, är respondenten ensam inom verksamheten om att arbeta med 
personalfrågor. Men denna upplevda ensamhet beror även på att denne föredrar ett 
professionellt avstånd till sina medarbetare. Respondenten berättar att ett personligt 
avstånd till medarbetarna är viktigt då tidigare erfarenheter har visat på att en allt för 
nära kontakt har lett till obehag för respondenten vid exempelvis avveckling av 
personal. Vidare menar respondenten att ensamheten och avståndet denne tagit varit en 
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belastning och att det är svårt att leva upp till allas intressen. Däremot anser 
respondenten att en god relation till ledningen och cheferna är positivt. 
 

Och allting man gör är ju fel av 50 %, så är det ju. Och allting man gör är 
ju rätt till 50 %, så att det… På det viset så är det… 

 
Påverkansmöjligheter 

Empirin visar att flera av respondenterna upplever sig ha stora påverkansmöjligheter när 
det kommer till beslutsfattande på ledningsnivå. Påverkansmöjligheterna beror dels på 
att de flesta sitter med i ledningen eller har en representant från HR-avdelningen med i 
ledningen, men också för att verksamheten har förtroende för deras kompetens vilket 
ger dem friheten att fatta egna beslut rörande personalfrågor. Om förslagen till 
ledningen dessutom kan motiveras med både mjuka värden såsom processer och teorier 
och med ekonomiska termer är det en fördel. En annan respondent menar att om HR-
funktionen kan bli bättre på att sätta mål och konkret kunna visa på vad deras arbete 
bidrar med, skulle yrket få större inflytande som funktion i organisationen. 
 
När det kommer till större organisationer eller inom kommunala verksamheter menar 
empirin att påverkansmöjligheterna blev mindre och svårare av den anledningen att det 
fanns fler riktlinjer och regler att förhålla sig till. Respondenterna förklarade att ramarna 
för den kommunala verksamheten styrs av politiken vilket ökar komplexiteten och gör 
HR-funktionens påverkansmöjligheter mindre. 
 

Chefsstöd 

Respondenterna beskriver att HR-funktionen oftast har en övergripande strategisk roll 
och har därför inte det direkta personalansvaret mot specifika medarbetare. Det är därför 
inte HRs roll att fatta de direkta besluten angående personalen, utan de ska framförallt 
verka som stöd för verksamhetens chefer och bistå med specialkompetens i olika 
personalärenden. Chefsstödet varierade beroende på chefernas behov och kan innefatta 
allt rörande personal- och arbetsrättsliga frågor samt förhandlingar med exempelvis 
facket. Genom att vara ett stöd för cheferna bidrar HR-funktionen till medarbetarnas 
välmående och verksamhetens utveckling. En respondent uttryckte att HR arbetar som 
en kvalitetssäkring gällande arbete med de mänskliga resurserna. 
 

Olika sätt att se på sin HR-roll 
Trots att vi kan se stora likheter mellan respondenternas svar angående deras 
arbetsuppgifter har vi ändå funnit att deras syn på sin arbetsroll kan skilja sig åt. En av 
respondenterna upplever att HR-funktionen har en reaktiv roll som innebär att de oftast 
får ingripa i personalärenden av negativ karaktär. Deras uppgift är då att verka som ett 
stöd till cheferna samt korrigera och vända situationen till det bättre, till exempel vid 
rehabiliteringsfall.  Respondenten menar att denne tror att verksamheten uppfattar HR-
funktionen som poliser som ser till att allt bli rätt och riktigt eftersom de är väldigt noga 
med att följa lagar och regler. Men även för att de har en bred kunskap om 
verksamheten och att de har tillgång till mycket information. En annan respondent 
beskriver sin arbetsroll som den person som levererar god service till företagets alla 
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olika funktioner vilket innebär att vara en part i det dagliga arbetet som bidrar till 
lyckade affärer och fortsatt utveckling. 
 
En respondent pekar på en trend som tenderar att förändra förutsättningarna för HRs 
roll. Trenden visar på att större företag försöker dra ner på funktioner som inte 
producerar några intäkter, såsom HR-avdelningen eller ekonomiavdelningen. Det här 
ser respondenten som en utmaning eftersom kraven ofta finns kvar trots de begränsade 
resurserna. Men det är viktigt att även i sådana lägen kunna vara flexibel för att möta 
uppkomna krav. En annan respondent menar att dennes verksamhet har blivit slimmad 
och att de därmed har blivit tvingade att resursutnyttja den kompetens som finns. Det 
här har påverkat verksamheten på så sätt att stressnivåerna har ökat. 
 

Betydelsen av HR:s arbete 

Under intervjuerna framkom att HR-personerna upplever att det är svårt för övriga 
funktioner att konkret se den betydelse som det strategiska HR-arbetet ger 
verksamheten. Det här eftersom HR-funktionen oftast agerar chefsstöd vilket gör att 
deras arbete kanaliseras via cheferna och inte blir direkt synlig för den enskilda 
medarbetaren. Undantaget är direkta handlingar mellan HR-personal och medarbetarna 
såsom coachning och personalvårdande aktiviteter. Däremot menar respondenterna att 
cheferna visar tacksamhet för den hjälp och stöd HR-funktionen ger dem. Det är även 
svårt för HR-personal att visa på konkreta resultat av deras arbete. 
 
Gemensamt för samtliga intervjupersoner är att de ser svårigheten att hitta bra mätetal 
som visar värdet av det arbete HR-funktionen bidrar med till verksamheten. De mätetal 
organisationerna idag använder sig av för att mäta HR-arbete är sjukfrånvaro, 
medarbetarnas trivsel på företaget i form av medarbetarundersökningar samt 
personalomsättning. En respondent berättar att dennes verksamhet har mål för 
sjukfrånvaron och att de samtidigt arbetar med förebyggande insatser inom friskvården. 
Målet med sjukfrånvaron bör ligga på en rimlig siffra då det inte är sunt eller möjligt att 
ha en nollvision menar en respondent. En annan respondent menar att HR-funktionens 
mål är att utveckla de medarbetare som finns i företaget och att se till att medarbetare 
följer sina riktlinjer och avtal samt håller sig inom de arbetsrättsliga lagarna. 
 
Trots att det kan vara svårt att konkret visa vad HR-arbetet bidrar med var det inga 
problem för respondenterna att beskriva dess betydelse för verksamheten. En 
intervjuperson beskriver att förutsättningarna för att ett företag ska göra lyckade affärer 
och ha en fortsatt utveckling är att det finns kompetenta medarbetare som hela tiden 
utvecklas, har stimulerande arbetsuppgifter och mår bra på arbetsplatserna. Det är via de 
mänskliga resurserna som HR-arbetet bidar med lönsamhet och att verksamheten når de 
övergripande mål och visioner som finns. 
 

Det jag vill säga är att vi bistår med professionella processer för att vi ska 
kunna driva ett lönsamt företag och utvecklas i företaget och utveckla 
företaget, och chefsstödet. 
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Hur HR arbetar med ”Kunna, Vilja, Förstå” 

Empirin visar att HR-arbetet innefattar en rad olika arbetsuppgifter och flertalet 
respondenter uttrycker att det är omöjligt att i förväg veta vad en arbetsdag kommer att 
innehålla. Det här är något som ses som en av fördelarna med HR-yrket enligt 
respondenterna. Nedan presenterar vi hur HR arbetar med begreppen ”Kunna, Vilja och 
Förstå” samt hur deras arbeta bidrar till organisationers utveckling. 
 

Kunna 

Kompetenta medarbetare 

Medarbetarnas kompetensbehov uppmärksammas av framförallt cheferna via 
medarbetarsamtal och utvärderingar. Därefter arbetar cheferna tillsammans med 
medarbetarna fram en utvecklingsplan som har en tydlig koppling till organisationens 
mål. Empirin visar att kompetensutvecklingen sker i form utav både interna och externa 
fortbildningsinsatser. Respondenterna förklarar vikten av att den kunskap som 
medarbetare och chefer får genom fortbildningar omsätts i det praktiska arbetet. 
Empirin visar att möjligheterna för det här ökar om utbildningen utförs internt på 
arbetsplatsen där medarbetarna delar med sig av sina kunskaper till varandra vilket 
skapar ett interaktivt lärande. 
 

Vi jobbar också en hel del med kompetensöverföring i vårt företag, vårt 
företag har genomgått en ganska stor generationsöverföring de senaste fem-
tio åren där väldigt många har gått i pension. Så vi har fått brottas med de 
här frågorna om hur gör vi när vi tappar en massa kompetens och hur kan 
vi liksom växla över till dem nya medarbetaren som anställs och dem har 
kanske jobbat i 30år och sen ska sluta, hur gör man då. Ja, teoretisk del 
men mycket lära i arbetet också jobba i projektform och lära sig liksom i 
små utflykter och prova på tillsammans som kan. 

 
En respondent nämner att de använder sig av arbetsrotation vilket skapar möjligheter för 
medarbetare att sprida vidare sin kunskap till sina kollegor. Det här kan exempelvis vara 
medarbetare som arbetat inom organisationen en längre tid och därmed besitter en stor 
kunskap. Arbetsrotationen är någonting som alla medarbetare måste göra och är därför 
inget frivilligt. Interna utbildningar ses även positivt ur ekonomiska aspekter då de är 
billigt samt mindre energikrävande alternativ. 
 
En respondent nämner att vissa arbetsområden i dennes verksamhet kan innebära en stor 
skaderisk för en outbildad personal och ser därför en säker arbetsmiljö som någonting 
nödvändigt. Därför är denna typen av kompetens nödvändig hos medarbetarna och 
cheferna. 
 

Talanger 

I empirin framkom det att alla verksamheter som medverkar i denna studie erbjuder 
någon typ av utvecklingsaktivitet för sina medarbetare. Dels som en motivationsfaktor 
men också för att uppmärksamma de medarbetarna som visar framfötterna, det vill säga 
verksamhetens talanger.  Talangerna, enligt respondenternas beskrivning, 
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uppmärksammas av cheferna via bland annat medarbetarsamtal och utvecklingssamtal 
där man ser till medarbetarnas drivkrafter och ambitioner. 
 
En respondent berättar att de använder sig av ett talangprogram dit medarbetare sökt 
och sedan blivit utvalda av organisationen. Syftet med projektet är att säkerställa 
framtida behov i högre befattningar och utveckla personalen. Det framkom även att 
utbildningen inte nödvändigtvis innebar att medarbetarna skulle bli chefer eller ledare, 
utan kunde bli duktiga specialister och därmed finna en alternativ karriärväg. Den 
allternativa karriärvägen, vilken innebär specialisering inom ett område, upplevs dock 
vara svårare att tillgodose då medarbetarens behov och vilja måste matcha 
verksamhetens kompetensbehov till skillnad från ett ledarskapsprogram som är mer 
allmännyttigt. 
 

Men är du redan färdig expert så har vi jättesvårt att hitta nästa steg om du 
inte vill bli ledare, så skulle jag säga! 

 

HR-funktionens roll 
På ett övergripande plan är det HR-funktionens ansvar att se till verksamhetens 
kompetensförsörjning. Det innebär dels att HR måste ta hänsyn till att verksamheten 
följer de lagar och bestämmelser som finns, exempelvis när det kommer till 
arbetsmiljöutbildningar, men också att se till verksamhetens kompetensbehov och 
kompetensutveckling. Eftersom det är cheferna som har det direkta personalansvaret 
ligger mycket av det operativa ansvaret när det kommer till medarbetarnas 
kompetensbehov på deras bord. HRs uppgift i det här är att se till att 
kompetensutvecklingen håller en god kvalitet genom att stötta cheferna och erbjuda 
dem de verktyg de behöver. Exempel på verktyg som HR bistår med är 
medarbetarsamtalen, utvecklingssamtalen och medarbetarundersökningarna. Genom 
denna kvalitetssäkring är HR indirekt med och tar fram talanger för verksamheten. 
 
HR bidrar även till en kompetent verksamhet genom goda rekryteringar. Vid frågan 
angående vilken funktion respondenterna ser att deras arbetsuppgifter tillför 
verksamheten framkom rekrytering som en av de viktigaste uppgifterna när det kommer 
till att kvalitetssäkra de mänskliga resurserna. Det är oftast HR-funktionen tillsammans 
med cheferna som tar fram hela rekryteringsprocessen som ett sätt att säkerställa en god 
kvalitet. En annan respondent nämner att dennes organisation anlitar byråer för 
rekrytering, dels på grund av tidsbrist men även på grund av att dennes verksamhet 
kräver specifika kompetenser och därmed svåra kandidater att rekrytera. En respondent 
trycker på att en felrekrytering kan bli otroligt kostsam för företaget på grund av att den 
svenska arbetsrätten skyddar arbetstagaren på ett så pass bra sätt att det är svårt att 
avskeda medarbetare som inte presterat i sitt arbete. 
 

Jag tror ju att ett svenskt bolag i Sverige, med tanke på de arbetsrättsregler 
som finns, så är ju rekrytering något extremt viktigt. Går du till USA, så får 
du ett helt annat fråga om vad som är viktigt. För hos dem handlar det mer 
om effektivitet och ekonomi. Det gör det ju för oss också i slutändan. Men 
med tanke på de arbetsrättsreglerna som vi har i Skandinavien i alla fall, så 
är ju rekryteringen en jätteviktig punkt. För gör du ett misstag så kostar det 
mängder med pengar. 
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Ett flertal respondenter nämner att det ingår i deras roll att representera och vara 
ansiktet utåt för företaget mot bland annat studenter, arbetsförmedlingen och mässor. De 
ska delta i sådana evenemang för att attrahera potentiella nya medarbetare och 
säkerställa framtida kompetensbehov. 
 

Vilja 

En välmående och motiverad personal 
Respondenterna menar att det är viktigt att medarbetarna mår bra och känner sig trygga 
på sitt arbete och i sin anställning.  Genom att ha årliga arbetsmiljöutbildningar och 
chefsutbildningar bidrar HR till att medarbetarna har en trygg arbetsmiljö både när det 
kommer till fysiska och psykiska aspekter. Empirin visar att det är viktigt att 
medarbetarna har en god relation till sin närmsta chef eftersom de spelar en stor roll vad 
gäller medarbetarnas trivsel på arbetsplatsen. En respondent berättar att de arbetar med 
motivationsbaserat ledarskap för att skapa delaktighet och motivation i en arbetsgrupp. 
Vidare menar en annan respondent att för att en verksamhet ska kunna göra lyckade 
affärer och ha en fortsatt utveckling krävs det stimulerande arbetsuppgifter och att 
medarbetarna mår bra på arbetsplatsen. 
 

Jag har en teori. Bra ledare ger bra arbetsmiljö och inflytande, vilket generar 
friska medarbetare, vilket genererar sänkt sjukfrånvaro, vilket i sin tur leder 
till minskade kostnader och då blir det mer pengar över till verksamheten och 
då får man mer valuta för sina pengar. 

 
En respondent berättar att denne ser många av de personalvårdande insatserna så som 
arbetsförhållanden, bra arbetsmiljö och rättvis lön som hygienfaktorer och därmed en 
nödvändighet för att medarbetarna ska trivas. Vidare menar respondenten att 
motivationsinsatser så som löneökning enbart bidrar med kortlivad motivation hos 
medarbetarna och ger därmed inga positiva resultat i längden. Dock beskriver en annan 
respondent lön som den bästa motivationsmetoden i ett större företag, det här eftersom 
det är svårt att nå ut till varje enskild medarbetare för att finna motivationsinsatser. 
Vidare menar respondenten att dennes verksamhet har lön kopplat till medarbetarens 
kompetens och att det här har gett ett stort driv hos vissa medarbetare samt en vilja att 
utvecklas och lära sig utav varandra, då ju mer kompetenser en medarbetare innehar 
desto högre lön ger det. 
 

HR-funktionens roll 
Samtliga respondenter menar att det är chefernas ansvar att motivera medarbetarna att 
utföra ett bra arbete. Genom att arbeta aktivt för att ta fram ledarutvecklingsprogram 
kan HR-funktionen motivera chefer och ledare att våga utöva och utveckla sitt 
ledarskap. En respondent beskriver att mycket av ledarutbildningarna handlar om att 
öka prestationer och välmående inom organisationen. 
 
Empirin visar även att HR-funktionens del i det motiverade arbetet är att skapa 
plattformar som medarbetarsamtal, lönesamtal, arbetsplatsträffar samt bekräfta och låta 
medarbetares idéer komma upp till ytan. Att medarbetarna vet om sina 
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utvecklingsmöjligheter ses som en stor motivationsfaktor och därför förespråkar 
respondenterna i studien en tydlighet kring ämnet.  Det är HR tillsammans med 
cheferna som ansvarar för att förmedla möjligheterna till medarbetarna om eventuell 
vidareutbildning och karriärsvägar inom verksamheten. 
 

(…) vi tror ju att en att en känsla av delaktighet skapar medarbetare som 
växer och utvecklas och därmed också motiverade och mår väl. 

 
HR arbetar för medarbetarnas välmående genom att se till att lagar, kollektivavtal och 
andra regler följs. En respondent nämner att denne ser det som viktigt att medarbetarna 
och cheferna har förtroende för HR och att de känner att HR är på deras sida. Empirin 
visar att HR har det övergripande ansvaret när det kommer till hälsofrämjande insatser 
och företagshälsovården. 
 

Förstå 

Kommunikation och förståelse 

Empirin visar att HR upplever sig ha en större förståelse för vad övriga funktioners 
arbete bidrar med till helheten än vad de själva gör eftersom att de arbetar centralt och 
har ett annat perspektiv till skillnad från exempelvis en medarbetare som endast arbetar 
ute i produktionen. Därför menar en respondent att det är avgörande för en 
organisations framgång att ha en tydlig vision som är väl känd av alla anställda. Vidare 
berättar respondenten att de, inom företaget, kontinuerligt arbetar med att kommunicera 
visionen men framför allt att informera om hur företaget ligger till nu i förhållande till 
målet och hur strategin ser ut för fullständig måluppfyllnad. Därför är det viktigt att 
chefer och övriga ledare i organisationen är tydliga i sitt budskap till medarbetarna. Det 
här gör dem bland annat genom att vara väl införstådda med organisationen mål och hur 
de ska ta sig dit. 
 

Och det är ju också ett sätt att få samsyn på saker för det är väldigt viktigt för 
oss att sända samma budskap. Om du är ute. För det är ju jätteviktigt för vår 
verksamhet och även på andra avdelningar att vi står för samma saker. 

 
Två faktorer som visar sig vara hinder när det gäller kommunikationen är tidsbristen 
samt att det finns en rad olika intressen i en organisation och därmed kan prioriteringen 
av informationen uppfattas olika. Organisationens storlek är även en orsak till varför 
kommunikationen mellan HR-funktionen och medarbetarna ibland kan bli lidande. 
Kommunikation och informationsspridning sker därför oftast via medarbetarnas 
närmsta chef. Det här eftersom det är cheferna som har det direkta personalansvaret 
samt att kommunikationen underlättas av att de arbetar fysiskt nära varandra. En 
respondent ser även de fackliga ombuden som viktiga samarbetspartners för att 
tillgodose medarbetarnas förväntningar. 
 

Teamwork och sammanhållning 

Det är en utmaning att arbeta med teamwork och sammanhållning i en större 
organisation med många medarbetare eftersom det är många medarbetare att nå ut till 
samt att det naturligt blir grupperingar inom verksamheten menar en respondent.  En 
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respondent berättar att de gärna splittrar grupper som blivit för starka eller inte fungerar 
av någon anledning. För att förhindra utanförskap använder respondenenten sig ofta av 
arbetsrotation. En annan respondent menar att de arbetar mycket i projektgrupper där 
medarbetarna inom projektet sitter tillsammans vilket gör att sammanhållningen blir 
väldigt bra. Vidare menar samma respondent att de har ett arbetssätt som gör att deras 
medarbetare har möjlighet medverka under hela tillverkningsprocessen av en produkt. 
Tillverkningstiden kan sträcka sig över flera år och innebär flera olika moment. 
Respondenten menar att det här arbetssättet ökar förståelsen bland medarbetarna om vad 
deras arbete tillför verksamheten vilket gör att de kan tänka ett steg längre än de egna 
arbetsuppgifterna och därmed utveckla dem ytterligare.  
 

HR-funktionens roll 
Inom HR-yrket sker det kunskapsöverföring hela tiden eftersom HR-arbetare 
samarbetar med olika typer av arbetsroller och väldigt spridda kompetenser. Det här gör 
att de får en stor förståelse för övriga funktioner i organisationen. En respondent 
berättar att kunskapsöverföring mellan professionerna är en viktig del i dennes arbete 
för att kunna sätta sig in i andras arbetssituation. En respondent ser 
medarbetarundersökningar som ett bra verktyg för att få kollektiv feedback från 
medarbetarna. Medarbetarundersökningen mäter bland annat trivsel, motivation, 
arbetsmiljö och ledarskap. Resultatet av undersökningen ger en indikator på vad HR-
funktionen behöver arbeta med. 
 
Empirin visar att HR arbetar för att skapa en tydlighet i verksamheten gällande de roller 
som finns i den samt vilka mål medarbetarna ska arbeta efter. Det är viktigt med tydliga 
mål och riktlinjer eftersom det är ett hjälpmedel för att få både medarbetare och chefer 
att förstå sin och andras arbetssituation. Denna tydlighet försöker HR kommunicera ut i 
verksamheten på bästa sätt. För att hålla en god kommunikation nedåt i organisationen 
berättar en respondent att denne försöker tänka på vilken information som ska 
förmedlas och vilka informationskanaler som är mest lämpliga att använda. HR-
personalen använder sig av en rad olika kommunikationskanaler så som mail, telefon, 
informationstavla och möten men empirin visar att de förespråkar det personliga mötet 
som det bästa verktyget för kommunikation och information. 

Slutsats 

HR har en komplex roll med många aktörer att ta hänsyn till både inom organisationer 
men även när när det kommer till dess omvärld. Vi vill påstå att HR har en central roll 
som spindeln i nätet där HR många gånger fungerar som länken mellan ledningen och 
verksamheten.  
 
HRs arbetsuppgifter är att se till att de mänskliga resurserna bidrar till organisationens 
lönsamhet. Ett sätt att förverkliga det här är genom att arbeta med mjuka värden såsom 
kompetens (kunna), motivation (vilja) och samhörighet (förstå). Respondenterna menar 
att det är svårt att konkret visa på resultatet av detta arbete men att de själva ser att de 
har en betydande roll när det kommer till organisationernas välmående.  
 

Vi kan konstatera att de olika verksamheterna på ett eller annat sätt arbetar med 
begreppen ”Kunna, Vilja, Förstå” samt att det finns likheter i deras arbetssätt. HR är 
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oftast inte chef över någon medarbetare utan de arbetar med personalen via cheferna ute 
i verksamheten. Därför kan vi se att cheferna har en betydande roll när det kommer till 
det operativa personalarbetet. Genom sin expertkunskap samt via sin roll som chefsstöd 
arbetar HR med att de mänskliga resurserna ska hålla en hög kvalitet. En slutsats vi kan 
dra är att respondenterna arbetar olika aktivt direkt mot medarbetarna och 
verksamhetens utveckling. Vi tolkar empirin som att HR i samtliga organisationer 
arbetar som en stödfunktion till verksamheten men även att ett par respondenter 
utmärker sig genom att arbeta mer aktivt i det ledande och utvecklande arbetet. 

Teoretisk problematisering 
Vi kommer att inleda den teoretiska problematiseringen genom att se till HRs roll mot 
tidigare forskning för att få en djupare förståelse för dess betydelse i verksamheterna. 
Därefter kommer vi att analysera hur HR arbetar med “Kunna, Vilja, Förstå” utifrån 
studiens teoretiska utgångspunkter. 
 

HR-rollens betydelse i organisationerna 

Förenklat beskriver Ulrich och Brockbank (2007) att HR-personal skapar värde när 
deras arbete hjälper någon. Vidare menar de att värdet bestäms av mottagaren. Empirin 
visar att en stor del av HRs arbetet går ut på att vara ett stöd för cheferna och hjälpa dem 
att hålla en god kvalitet i arbetet med de mänskliga resurserna. Resultatet visar även att 
HR uppfattar att cheferna är tacksamma över vad deras arbete bidrar med. I Resultatet 
kan vi se att HR upplever att det kan vara svårt för andra funktioner i verksamheten att 
se nyttan med deras arbete eftersom deras arbete är svårt att mäta samt att mycket av 
arbetet sker via cheferna.  
 
Ulrich och Brockbank (2005) menar att HR-arbetet ska ses som ett flöde som går att 
effektiviseras, dels för att spara in på kostnader genom exempelvis standardisering av 
arbetsuppgifter men även för att frigöra mer tid åt mer komplexa HR-uppgifter 
(Boglind, Hällsten och Thilander, 2013).  I resultatet kan vi se att HR ibland har en 
löneadministratör till sin hjälp som sköter stora delar av det administrativa arbetet, 
vilket talar för att HR personerna kan ägna mer tid åt andra arbetsuppgifter. Resultatet 
menar att HR har en central roll och bistår med expertkunskap till verksamheten och 
cheferna. Vidare berättar Boglind, Hällsten och Thilander (2013) om Randall S. Schuler 
(1990) vilken hävdar att HR bör arbeta mer förebyggande och affärsmässigt för att 
legitimera en högre status i ledningsgrupper än att endast agera som en stödfunktion i 
organisationen.  
 
Vi kan inte se en tydlig koppling mellan vårt resultat och det förebyggande och 
affärsmässiga arbetet som Randall S. Schuler (1990) efterfrågar utan kan lättare relatera 
till det stödjande arbetet. Det som talar för att HR arbetar förebyggande och 
affärsmässigt är att de lägger stor vikt vid att se till verksamhetens framtida 
kompetensbehov och uppmuntrar duktiga medarbetare till att växa inom organisationen 
samt deras deltagande i verksamheternas ledningsgrupper.  
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Påverkan 

Resultatet visar att samtliga respondenter upplever sig ha stort förtroende i respektive 
verksamhet vilket gör att de har stor möjlighet att påverka beslut som tas angående 
personalen inom organisationen. Enligt Mchugh och Thomson (2009) teori om 
legitimitet och expertis hänger en persons påverkansmöjlighet eller makt mycket ihop 
med dess befattning i organisationen (legitimitet) och/eller hur kunnig personen är i sitt 
yrke (expertis). När vi kopplar Thomson & Mchugh (2009) teori mot resultatet kan vi se 
att HR innehar både legitimitet och expertis i organisationerna. I och med att HR sitter 
med i ledningen har de goda förutsättningar för att påverka beslut angående de 
mänskliga resurserna på övergripande plan. Empirin visar att det stora förtroende som 
respondenterna känner att de får från organisationerna och ledningen hör samman med 
att deras kompetens skiljer sig till stor del från övriga i ledningen. HR berikar därmed 
med ett nytt perspektiv som skänker kvalité till verksamheten.  

Kunna 

Resultatet visar att kompetensutveckling är en viktig del för samtliga organisationer. 
Ellström (2010) beskriver att utveckling av de mänskliga resurserna ses som en stark 
konkurrensfaktor på arbetsmarknaden. Det här styrker även påståendet i  resultatet som 
säger att en av förutsättningarna för att organisationen ska nå framgång är genom att ha 
kompetenta medarbetare. Resultatet visar att organisationers kompetensbehov 
tillgodoses inte bara via kompetensutveckling utan även genom rekryteringar. Resultatet 
understryker vikten av kvalité i rekryteringsprocessen eftersom en felrekrytering kan 
vara kostsam för organisationen. Lindelöw (2008) styrker ovanstående då hon menar att 
en felrekrytering inte bara drabbar den enskilda individen utan kan även skada berörda 
kollegor. I resultatet ses skyddet som den Svenska arbetsrätten ger medarbetarna som en 
stor orsak till varför rekryteringsprocessen måste hålla hög kvalitet. 
 
Empirin visar att organisationerna arbetar medvetet med att fylla de kompetensgap som 
finns i verksamheten och strukturera upp utvecklingsplaner för medarbetarna med tydlig 
koppling till organisationens mål. Det här görs för att säkerställa organisationens 
framtida kompetensbehov, men kan även vara för att en skapa trygg arbetsmiljö. Vi kan 
se att detta handlande tyder på en medvetenhet kring kompetensutvecklingen och målet 
med detta. Därför kan vi se en koppling till Ellström (2010) tekniskt-rationella 
perspektiv som menar att kompetensutvecklingen sker målinriktat för att slutligen bidra 
med lönsamhet till organisationen. 
 
Resultatet berättar att respondenterna ser vikten av att de kunskaper som medarbetarna 
får genom utbildningsinsatser sedan ska kunna användas i det dagliga arbetet. Dock 
menar Resnick, L B (1987) att den kunskap som införskaffas vid formella utbildningar 
oftast skiljer sig från arbetslivet, vilket gör den svår att applicera i verksamheten 
(Ellström, 1996). Resultatet menar även att många respondenter föredrar interna 
utbildningsinsatser på arbetsplatserna och på så sätt anpassas utbildningen efter arbetet 
och dess förutsättningar på ett bra sätt. 
 

Kollektiv Kompetens 

För att uppnå en kollektiv kompetens krävs det att medarbetarna är skickliga i sitt 
yrkeskunnande (praktisk kompetens) samt att de har en god samarbetsförmåga med sina 
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kollegor (interpersonell kompetens) (Hansson, 2003). I resultatet kan vi se att HR och 
cheferna arbetar aktivt via bland annat medarbetarsamtal för att se till medarbetarnas 
kompetens. En respondent berättar även att dennes verksamhet uppmuntrar 
medarbetarna till kompetensutveckling genom högre lön.  
 
När det kommer till samarbete och den interpersonella kompetensen visar resultatet att 
kan finnas svårigheter i större organisationer att skapa en sammanhållning som 
genomsyrar hela verksamheten, från ledningen ut till produktionen. Däremot går det att 
arbeta för att grupper inom organisationen ska uppnå en hög sammanhållning. 
Exempelvis berättar en respondent att dennes företag arbetar mycket med 
projektgrupper som har ett tätt samarbete och daglig fysisk kontakt. Dock visar 
resultatet att starka grupper kan bidra till isolering och utanförskap. Detta problem 
bekräftas även under Hawthronestudierna (1924-1932) som visade på att informella 
grupperingar kan ha negativ inverkan på produktiviteten (Eriksson-Zetterquist, Kalling 
& Styhre, 2012). Vi kan se att resultatet tillsammans med teorin visar att starka grupper 
som styrs eller kontrolleras genom företaget (såsom projektgrupper) tenderar att lättare 
uppnå en kollektiv kompetens än vad informella grupper gör.  
 
HR försöker bedda medarbetarnas perspektiv och förståelse för verksamheten genom att 
kontinuerligt informera om organisationens mål och hur de tillsammans ska arbeta för 
att nå dit. Vi kan även se att medarbetarnas förståelse till sina arbetsuppgifter ökar 
genom att de är medverkande under hela tillverkningsprocessen av en produkt. På så 
sätt ser de hur alla delar bidrar till helheten men även hur deras egna bidrag till helheten 
kan förbättras för att skänka kvalitet till den slutliga produkten.   
 

Vilja  
Enligt resultatet menar respondenterna att det inte är HR som ansvarar för att motivera 
personalen och se till att den trivs. Den uppgiften ligger istället hos cheferna ute i 
organisationerna. Herzbergs (1966) teori säger att motivationsfaktorer såsom 
erkännande och prestation är faktorer vilka påverkar en individs arbetstillfredsställelse. 
Detta styrker chefernas viktiga roll i det motiverande arbetet. För att medarbetarna ska 
ha en god relation till sin närmsta chef arbetar HR med att motivera cheferna i sitt 
ledarskap genom att erbjuda ledarskapsutvecklingar samt stötta dem i deras arbete när 
det kommer till arbetsrättsliga eller personalrelaterade frågor. Eriksson-Zetterquist, 
Kalling och Styhre, (2012) som diskuterar Hawthornestudierna (1924-1932) menar att 
medarbetares inställning till ledning och verksamheten kan påverka dess produktivitet 
och arbetsambition. Därför bidrar HR-arbetet för goda ledare till organsationens 
produktivitet. 
 
 
Intervjusvaren visade att respondenterna arbetade med motivation genom bland annat 
personalvårdande insatser såsom arbetsförhållanden, arbetsmiljö och rättvis lön. Det här 
sågs som nödvändigheter för att medarbetare ska trivas på arbetsplatsen. 
Hawthornestudierna (1924-1932) som sett till vad som påverkar medarbetares 
produktivitet på arbetsplatsen beskrev att förbättringar av den fysiska arbetsmiljön, så 
som raster och lunch, påverkade medarbetarnas arbetsprestation till det bättre. Det här 
visar på att de personalvårdande insatserna är viktiga för att medarbetarna ska kunna 
prestera i arbetet.  
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Dock var empirin oense huruvida lön ansågs som en motivationsfaktor eller inte då en 
respondent förklarade att lön endast bidrar med kortlivad motivation hos medarbetarna 
och inte gav något positivt resultat i längden. Vidare menar samma respondent att äkta 
och långvarig motivation kommer med inre tillfredsställelse och erkännande för sitt 
arbete.  En annan respondent motsätter sig detta och menar på att lön är den bästa 
motivationsmetoden i ett större företag. Det eftersom det är svårt att se vad den enskilda 
individens motiveras av och att de har lön kopplat till medarbetarnas kompetens för att 
just det skapar en vilja och driv hos personalen. Herzbergs (1996) tvåfaktorteori 
dementerar detta påstående utan pekar på att hygienfaktorer såsom lön, 
arbetsförhållanden och arbetsmiljön endast kan förhindra vantrivsel på en arbetsplats. 
Hygienfaktorerna kan endast tillsammans med motivationsfaktorerna, såsom 
erkännande och karriärsmöjligheter skapa hög motivation.    

Förstå 

I resultatet kan vi se att en stor del av HRs arbete går ut på att förmedla en tydlighet 
kring verksamhetens mål och vision men även till de olika rollerna som finns i 
organisationen. Mchugh och Thomson (2009) menar att en tydlighet kan bidra till 
medarbetarnas engagemang och delaktighet vilket ger en större utdelning av de 
mänskliga resurserna. Vidare menar Lundmark och Önnevik. (2011) att en tydlighet 
kring mål, struktur och strategier förebygger stress och ohälsa på arbetsplatserna. HR 
arbetar centralt och har därmed ett övergripande perspektiv, därmed stor översikt på 
verksamhetens olika funktioner.  
 
Sandberg och Targama (1998) beskriver att medarbetare har större frihet att styra över 
sitt arbete i dagens organisationer än tidigare. Därför är det viktigt att medarbetarnas 
förståelse för sina arbetsuppgifter måste överensstämma med organisationens 
övergripande mål. Vidare menar Sandberg och Targama (1998) att det här ställer högre 
krav på ledningen vad gäller den pedagogiska rollen att kommunicera tydligheten i 
målen nedåt i organisationen. På så sätt förstår medarbetarna hur de ska ta beslut i linje 
med organisationens mål.  
 
Dock finns det flera faktorer enligt resultatet som kan hindra att kommunikationen nås 
till alla i verksamheten. Tidsbrist anses som en orsak men även att medarbetare kan ha 
olika intressen och därmed prioriteras informationen olika. Granberg (2011) menar att 
om medarbetarna har en förståelse för hela sammanhanget kan engagemanget hos dem 
öka. Men enligt respondenterna kan även organisationens storlek vara av betydelse 
huruvida kommunikationen kan bli lidande eftersom HR oftast arbetar centralt och 
därmed är cheferna eller fackliga ombud ett alternativ att använda som 
kommunikationslänk.  
 
KASAM innebär enligt Granberg (2011) känslan av sammanhang. Genom att ha en hög 
känsla av sammanhang kan det leda till en ökning av en persons tillit, glädje och stolthet 
för sitt arbete. Faktorer som till exempel möjligheterna till personlig utveckling eller 
påverkan på sin egen situation är olika omständigheter vilka kan öka när individen 
innehar de tre begrepp som Antonosky (1991) nämner i sin forskning; begriplighet, 
hanterbarhet och meningsfullhet.  
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Granberg (2011) beskriver att begriplighet i arbetslivet innebär att förstå sin egen roll i 
organisationen samt hur arbetet som utförs bidrar till visionen eller målet. Genom att 
förmedla en tydlighet kring organisationens mål och vision samt vilka förväntningar 
som finns på de olika rollerna i verksamheten kan HR skapa en begriplighet kring 
medarbetarnas arbetssituation. Empirin nämner att sammanhållning på arbetsplatsen kan 
skapas bl.a. genom att arbeta i projektgrupper eller genom att medarbetarna medverkar 
under hela arbetsprocessen vilket gör att förståelsen för hela arbetet blir större. I 
resultatet kan vi se att organisationerna arbetar med intern fortbildning i form utav 
arbetsrotationer samt kunskapsöverföring mellan kollegor. En respondent berättar att 
deras lönesystem är baserat på medarbetarnas kompetenser. Medarbetarna ökar sin 
kompetens genom att lära sig av varandra vilket i sin tur ökar deras förståelse för andra 
medarbetares uppgifter och verksamheten i stort.  
 
Känslan av hanterbarhet kan infinnas hos en individ som upplever sig kunna hantera 
oväntade problem samt känna att stöd, hjälp och resurser finns tillgängligt.  För att 
skapa en hanterbarhet hos medarbetarna kring deras arbetsuppgifter arbetar HR och 
cheferna med att reglera medarbetarnas kompetensbehov till deras nuvarande och 
kommande arbetsuppgifter. Det här görs för att förse dem med rätt redskap och 
kompetens för att medarbetarna ska klara av de utmaningar och krav som deras arbete 
innebär. Genom att agera chefsstöd och bistå med ledarutveckling leder det här till att 
HR kan ge cheferna förutsättningar att stötta och leda medarbetarna i sitt arbete 
(Granberg, 2011). 
 
Meningsfullhet handlar om att medarbetarna har ett emotionellt band till sitt arbete. Det 
vill säga att medarbetaren upplever en inre tillfredsställelse och meningsfullhet av att 
engagera sig i sitt arbete.  Enligt resultatet ser HR svårigheter i att nå ut till varje 
enskild individ eftersom de främst verkar på ett övergripande plan. Däremot förklarar de 
att det är den närmsta chefens ansvar att se till vad som motiverar den specifika 
medarbetaren. 
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DISKUSSION 
Nedan diskuterar vi först vår metoddiskussion och efter det följer en diskussion om vår 
studie som avslutas med förslag till fortsatt forskning. 

Metoddiskussion 
I denna studie har vi valt att använda en kvalitativ studie eftersom vi ville undersöka 
HR-personers upplevelser och erfarenhet kring arbetsrollen och hur dem arbetar för att 
förvalta och bidra till de mänskliga resurserna. Genom att intervjua respondenter har vi 
därmed kunnat fråga ut dem och föra en diskussion kring detta ämne. Om en kvantitativ 
metod hade använts tror vi att samma information inte hade kommit fram. Dock hade vi 
antagligen nått ut till fler respondenter fast med en annorlunda metod och då hade vi 
även gått miste om spontana följdfrågor. Vi menar på att just detta ämne ämnar sig bäst 
med en kvalitativ metod då det är respondenternas uppfattning som är viktig i enlighet 
med Trost (2005). Och detta tror vi sker på bästa sätt via intervjuer och inte enkäter.  
 
Denscombe (2009) pekar på vissa nackdelar när en kvalitativ intervju som metod. Det 
kan finnas svårigheter att vara objektiv vid exempelvis analysen där svaren har ett öppet 
format och är fritt för tolkning. Det är en tidskrävande metod samt finns det risk att 
intervjusvaren blir vinklade av intervjupersonen. Med detta i åtanke är vi medvetna om 
de svårigheter som tillkommer i en kvalitativ studie och kan på så sätt förebygga många 
fallgropar.   
 
Under intervjutillfällena använde vi oss av en semistrukturerad intervjuguide som var 
indelad i två huvudteman, “HRs arbetsroll” och “HR arbetar med begreppen Kunna, 
Vilja, Förstå”. Inom våra huvudteman försökte vi utforma öppna frågor som tillät 
intervjupersonerna att tala fritt kring ämnet. Till vår hjälp hade vi förberett ett antal 
följdfrågor som komplement till våra öppna huvudfrågor. Dessa följdfrågor skapade 
struktur vilket hjälpte oss att hålla en röd tråd genom intervjuerna samt bidrog till att allt 
av intresse för studien berördes under intervjuerna.  
 
Den största utmaningen vad gäller utformningen av intervjuguiden var att formulera 
frågor med hög validitet till ämnet. Nu i efterhand känner vi att vårt resultat har varit 
både berikande och relevant för vårt problemområde. Det har även givit resultatet 
många kvalitativa infallsvinklar vilket vi tror har ett samband med friheten i de öppna 
huvudfrågorna. Det vi saknar i vår empiri är ett rikare material angående hur HR 
faktiskt arbetar med de mänskliga resurserna, eller i denna studie “Kunna, Vilja, 
Förstå”, konkret utvecklar verksamheten. Detta tror vi beror på att det ämnet är väldigt 
komplext och därmed svårt att fånga. 
 
Eftersom vi endast har intervjuat en person inom varje organisation kan det ha påverkat 
resultatet på så sätt att vi har uteslutit andras infallsvinklar. Möjligheten finns att andra 
personer från samma organisation skulle kunna belysa frågan ur ett nytt perspektiv om 
vad som anses viktigt inom HR´s funktion och arbete. Trots att vi finner vårt empiriska 
material både givande och trovärdigt är vi medvetna om att personliga åsikter och 
intressen kan prioriteras av respondenten. Med detta i åtanke har vi genom ett objektivt 
och kritiskt förhållningssätt analyserat intervjupersonernas svar. Dock menar vi att vårt 
urval av respondenter är så pass kvalificerade och erfarna inom sitt område att deras 
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svar betraktas som meningsfulla och användbara i forskningssyfte. Vi anser inte heller 
att vi har påverkat respondenternas svar eller vinklat dem för egen vinning.  
 
Genom studien har vi sett att HR-yrket innefattar en rad olika tjänster och befattningar. 
Då vårt urval av respondenter endast begränsade oss till HR-personal i större företag 
kan vi nu i efterhand se att en ytterligare angränsning hade varit till vår fördel. Vi kan i 
resultatet se att respondenterna har haft mycket gemensamt angående sin arbetsroll men 
mycket har även skiljt sig eftersom de alla har olika professioner. I studien har vi dock 
haft detta i beaktning och försökt endast att se till den fakta som framkom, oberoende 
arbetstitel. 
 
I studien har vi endast intervjuat sex personer vilket gör att vi inte kan dra några 
generella slutsatser utefter vårt material. Eftersom vi var intresserade av att få en 
uppfattning om hur HR-rollen kan se ut ansåg vi att en kvalitativ inriktning på 
problemområdet var mest lämplig. Detta tillvägagångssätt gav vårt resultat en djupare 
insikt i ämnet vilket vi anser att det var mer berikande än om vi hade valt en kvantitativ 
och därmed generaliserbar ansats.  
 
Då vi inte använt oss utav sökhjälp av någon bibliotekarie från universitetet och endast 
sökt på litteraturen själva kan det ha gjort att vår litteratur kan ha blivit begränsad. Det 
kan ha lett till att relevant litteratur som egentligen hade passat vår studie har gått om 
miste. Men vi menar på att även fast sökhjälp inte har använts anser vi att relevant och 
noggrann litteratur har kommit tillhanda och har använts i vår studie.  
 
Vi har valt att strukturera upp kapitlet resultat utifrån våra frågeställningar, detta för att 
skapa en tydlighet för läsaren.  Eftersom vårt problemområde berör många olika ämnen 
har vi upplevt svårigheter med att få en tydlighet och en röd tråd genom texten. 
Utformningen av resultatkapitel har därmed varit tidskrävande men vi känner att vi är 
nöjda med slutresultatet.  

Resultatdiskussion 
HRs komplexa roll 
I kapitlet bakgrund kan vi läsa om HR-professionens framväxt genom historien och ta 
del av det som format fram dagens yrkesroll. HR-yrket har präglats av en rad olika 
perspektiv bland annat individ perspektivet, lärande perspektivet samt det kollektiva 
perspektivet och många av dem lever kvar än idag. När demokratiseringen i samhället 
växte fram förändrades organisationsstrukturerna från hierarkier till horisontella 
strukturer som tillät mer ansvar för medarbetarna (Damm, 1993). Det här medförde att 
HRs roll förändrades till att fylla en funktion mellan företagets olika intressen. HR ges 
därför en komplexitet vilken vi många gånger anser handla om att agera “spindeln i 
nätet”.  
 
Det här gör att nutida HR-personer dagligen brottas med många olika perspektiv på alla 
plan inom organisationen. I resultatet kan vi läsa att HR genomgår kontinuerlig 
kunskapsöverföring med olika arbetsroller inom verksamheten vilket bidrar till HRs 
förståelse för övriga funktioners arbetssituation. Denna förståelse gör att HR måste ha 
en flexibel förmåga och kunna anpassa sig efter situationen. Enligt resultatet kan vi se 
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att respondenterna anser det viktigare att vårda relationen till ledningen och cheferna än 
till medarbetarna. Åsikten kommer från att det är cheferna som har det direkta 
personalansvaret vilket gör att HR oftast indirekt arbetar med medarbetarna via 
cheferna. Vi tror och menar att eftersom HR arbetar på tjänstemannasidan och oftast 
arbetar fysiskt nära chefer och ledning kan det skapa en inre konflikt när HR samtidigt 
ska arbeta för medarbetarna. Vi tror att det kan skapa svårigheter för HR när det 
kommer till att prioritera “rätt” angående exempelvis beslut för verksamheten. Det gör 
att HR bidrar med ett tredje perspektiv vilken blir en avvägning mellan vad som är bäst 
för verksamheten i förhållandet till de mänskliga resurserna. I resultatet kan vi se att en 
respondent har gjort ett tydligt val när det kommer till relationen till medarbetarna. Vi 
kan se att respondenten har valt att utesluta medarbetarnas perspektiv och till större del 
förlita sig på vad cheferna och facket säger.  
 
En respondent menar på att denne representerar ledningen och inte medarbetarna och 
detta tror vi kan skapa en “vi och dem” känsla som kan påverka relationen på ett 
negativt sätt under längre tid. Om det skulle ske motgångar i verksamheten tror vi att 
det finns fler fördelar än nackdelar att ha en god relation till medarbetarna, eftersom det 
kan underlätta hanteringen och förståelsen för varandras arbetssituation och 
arbetsuppgifter. Dock menar vi att genom att ha en professionell relation till 
medarbetarna kan detta gynna när svåra beslut ska meddelas samt att personliga 
relationer inte påverkar vad som anses vara bäst för verksamheten. 
 
I bakgrunden kan vi läsa om Svenska Personaltjänstföreningens (SPF) undersökning 
vilken uppmärksammade att personalarbetet ofta var en funktion som ”släckte bränder” 
snarare än arbete för företags utveckling (Damm, 1993). I resultatet kan vi se att det här 
lever kvar i vissa organisationer än idag. En respondent beskrev att denne upplevde att 
medarbetarna inom verksamheten uppfattade HR som en polis. En stor del av HR:s 
arbete handlar om att se till att verksamheten förhåller sig till lagar och regler såsom 
exempelvis kollektivavtalet, det för att värna om trygga anställningsförhållanden. Det 
här kan vi härleda till att cheferna är de som har det direkta personalansvaret och HR får 
på så sätt ingripa med sin expertis där chefernas kompetens brister.  
 

Det personliga mötet 
Under forskningsstudien har vi sett vikten av det personliga mötet. Resultatet visar att 
genom det personliga mötet är det enklare att förankra beslut eller att nå ut med 
information. HR har enligt oss mycket att vinna genom att ha en god och nära kontakt 
med sina medarbetare eller ledning när det gäller att applicera och hantera 
personalfrågor, eftersom förståelsen och kunskapen blir större för varandras situationer. 
 
Dock ser vi svårigheterna i större organisationer då det är mindre möjligt att ha en god 
kontakt med alla medarbetare. Eftersom HR ofta arbetar centralt i verksamheten och 
inte ute på de olika avdelningarna ser vi vissa problem med att upprätthålla den nära 
kontakten till alla specifika individer. Vi kan se att cheferna har en central roll som 
länken mellan HR och medarbetarna, det eftersom det är cheferna som har det direkta 
personalansvaret. Vi tror att denna organisations struktur ser ut på det här sättet för att 
effektivisera personalarbetet. Precis som Drucker (1952) menar när han beskriver att 
chefernas närhet till medarbetarna främjar effektiviteten eftersom det är lättare att 
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kontrollera medarbetarna (Tengland, 2000). Därför handlar HR-arbetet mycket om att 
vara ett stöd för chefen i deras arbete med personalen samt motivera dem att utveckla 
sitt ledarskap. 
 

HR-arbete ger mervärde 
Vi kan se att HR-arbetet många gånger handlar om att investera i personalen vilket kan 
ses som en kostnad. En respondent nämner att HR-funktionen inte producerar några 
direkta intäkter, vi tror dock att HR istället skapar lönsamhet via medarbetarna på längre 
sikt, till exempel via goda rekryteringar. Enligt Lindelöw (200) kan en felrekrytering bli 
kostsam för en verksamhet och i resultatet ser vi att rekryteringar är en stor del av HR:s 
uppgifter. Vi menar att HR har en viktig roll i rekryteringsprocessen eftersom de genom 
sin expertis kan förhindra felrekryteringar och därmed stora kostnader för 
organisationerna. Precis som Drucker (1954) menar vi att medarbetarnas kompetens är 
nyckeln till organisationers framgång (Damm, 1993). Vi tror att en god 
kompetensförsörjning är avgörande för en organisations framgång och ser följaktligen 
att ett personalarbete med hög kvalitet, såsom lyckade rekryteringar, kan skapa 
mervärde för organisationen. 

Slutsatser 
HR-rollen är väldigt komplex och kan se olika ut beroende på verksamhet. De 
gemensamma nämnarna i resultatet har visat att alla respondenter arbetar på något sätt 
med förvaltande och utveckling av de mänskliga resurserna. I resultatet kan vi se stora 
likheter kring hur HR-personerna ute i de olika verksamheterna arbetar med personalen 
och begreppen “Kunna, Vilja, Förstå”. Nyckelfaktorn i arbetet har många gånger visat 
sig vara medarbetarnas närmsta chef där HR har en övergripande roll som innebär att 
kvalitetssäkra samt driva cheferna i personalarbetet.  

Dagens kunskapssamhälle ställer höga krav på de mänskliga resurserna i 
organisationerna och efter att ha skrivit detta arbete är vi ännu mer övertygande om att 
medarbetarna är organisationens främsta framgångsfaktor. Genom att förvalta och 
utveckla de mänskliga resurserna ser vi att HR har en betydande roll för 
verksamheternas lönsamhet.  

VIDARE FORSKNING 
Vårt förslag på vidare forskning är att belysa denna studie utifrån medarbetarnas 
perspektiv. Det hade varit berikande att få deras tankar kring arbetet med att få 
medarbetarna att ”Kunna, Vilja, Förstå” sin arbetssituation samt se hur de upplever 
HR’s roll i organisationerna. Det hade varit intressant att se från medarbetarnas 
perspektiv eftersom då skulle förståelsen och kunskapen om hur det faktiskt fungerar i 
praktiken bli större.  

 
Vidare menar vi att det hade varit intressant att öka vår förståelse för samarbetet mellan 
HR-funktionen ute i organisationerna. Detta eftersom vi genom denna studie har sett 
relationen mellan cheferna och HR verkar vara av stor betydelse för personalarbetets 
kvalet. 
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Bilaga I 

I 

 

Mail till intervjupersonerna/Missiv 
Hej! 
Vi vill än en gång tacka dig för att du vill ställa upp på en intervju, detta är till stor hjälp 
för oss i vårt arbete! Vi skickar detta mail till dig i syfte att du ska känna dig förberedd 
inför den kommande intervjun. Vår ambition är att intervjun inte ska ta mer än en 
timme.  
 

Viktigt för dig att veta är att vi kommer att förhålla oss till de etiska principerna: 

• Informationskravet: ”Forskaren skall informera de av forskningen berörda om 
den aktuella forsknings- uppgiftens syfte.” 

• Samtyckeskravet: ”Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma 
över sin medverkan.” 

• Konfidentalitetskravet: ”Uppgifter om alla i en undersökning ingående 
personer skall ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall 
förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem.” 

• Nyttjandekravet: ”Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast 
användas för forsknings- ändamål.” 
 

C-uppsatsens syfte: 
Intervjun kommer att inledas med frågor som ger oss en inblick i din roll och 
arbetssituation som HR-anställd. Därefter kommer vi att smala av samtalet mot syftet 
med studien:  

Medarbetarna är företagets viktigaste resurs och de är deras prestationer som gör att 
företaget går runt. För att få medarbetare att arbeta mot samma mål och därmed prestera 
ett högt värde måste organisationen (enligt oss) arbeta med tre faktorer: Kunna, vilja 
och förstå.  
Med detta i åtanke, är vi intresserade av att se till hur HR-funktionen arbetar med 
utveckling och förvaltande av de mänskliga resurserna.  

Vi skulle behöva lite uppgifter av er inför intervjun (om det är möjligt). Dessa uppgifter 
skulle hjälpa oss i vår analys av intervjun samt skulle vi eventuellt vilja använda dem 
som bakgrundsinformation. Den information vi önskar är följande:  

• Hur många anställda ni är i företaget 
• En kort presentation av företaget och dess organisationsschema.  

 

Vi se fram emot att ses på intervjun (DATUM OCH KLOCKSLAG) 
Med vänlig hälsning, Sebastian Hårdh och Caroline Stjerna 
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Intervjuguide 
Beskriv syftet med samtalet och informera om de etiska riktlinjerna: 
Viktigt för intervjupersonen att veta är att vi kommer att förhålla oss till de etiska 
principerna: 

·      Informationskravet: ”Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den 
aktuella forsknings- uppgiftens syfte.” 

·      Samtyckeskravet: ”Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin 
medverkan.” 

·      Konfidentalitetskravet: ”Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall 
ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant 
sätt att obehöriga inte kan ta del av dem.” 

·      Nyttjandekravet: ”Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas 
för forsknings- ändamål.” 

 
 
INLEDANDE FRÅGOR, HR-ARBETET 

Övergripande beskrivning av personens arbetssituation 
Beskriv din arbetsroll och arbetsuppgifter 

- Hur länge har du jobbat med HR och i företaget 
- Hur ser den fysiska arbetsplatsen ut? 

- Hur ser kommunikationen ut mellan dig och dina chefer och övriga kollegor?  
 (operativt/personligt eller informellt/formellt) 

-  Hur arbetar ni för att upprätthålla en god kommunikation nedåt i organisationen? 
 

Vad är HR:s huvudsakliga uppgift i företaget? 
- Vilka funktioner fyller ni? 

- Mål och hur arbetar ni för att nå dem? 
- Vad bidrar ert arbete med till organisationen? 

 
Upplever du att du har möjligheter att påverka beslut från ledningsnivå?  

- Tycker du att ni har tillräckligt stor påverkan? 
- Ge gärna något exempel? 

 



 

 

Upplever du att det är lätt att se den nytta som ert arbete på HR-avdelningen tillför 
verksamheten?  
 

Hur arbetar HR-avdelningen för att möta inre krav och förväntningar? Medarbetare, 
ledare och chefer.   

- Hur möter ni förväntningar, trender, kompetens? 
 

Hur tar ni hand om de bästa talangerna hos er? 
 
Vi utgår från teorin: för att medarbetarna ska kunna trivas och göra ett bra jobb måste 
de kunna, vilja och förstå sin situation. Det vill säga, de måste ha rätt kompetens 
(kunna), ha rätt attityd och motivation (vilja) samt förstå sin del i det hela.  
 
KUNNA  
Hur arbetar ni med att utveckla medarbetarnas praktiska kompetenser och färdigheter?  

- Exempelvis fortbildning, och när använder ni er av dessa resurser? 
- Hur vet ni att fortbildning behövs?  

- Vad erbjuder ni medarbetarna i organisationen för hjälpmedel till att utveckla och 
förmedla sin praktiska kompetens till varandra?  

 
Hur arbetar ni med teamwork och sammanhållning? 

 
Vilka är de vanligaste utmaningarna när det kommer till detta? 

 
VILJA 

Hur motiverar ni medarbetarna till att utvecklas och att nå målen med verksamheten? 
- Ge exempel på motiverande insatser som har lyckats/som ni arbetar med. (morot eller 
piska) 
- Ser medarbetarna sin vinning med att utvecklas för företaget? 

- Vilken roll har du i  detta  arbetet? 
 

Vilka är de vanligaste utmaningarna när det kommer till detta arbete? 
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FÖRSTÅ 

Hur arbetar ni för att medarbetarna i organisationen ska få ett sammanhang av vad deras 
arbetsuppgifter bildrar med för att nå till organisationens mål? 

- förståelse för kollegornas arbetsuppgifter 
- Hur arbetar du/ni för att sprida förståelse/information nedåt i organsiationen? 

- Varifrån brukar initiativen om utveckling uppkomma i organisationen? 
Medarbetarna: hur tar ni vidare detta?  

Ledningen: hur tas det emot? 
 
Vilka är de vanligaste utmaningarna när det kommer till detta? 

 


