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Sammanfattning 

Bakgrund och problem 

Många HR-funktioner har idag genomfört en Human Resource Transformation (HRT) 

genom att anta ett strategiskt, affärsinriktat och externt fokuserat arbetssätt i linje med 

verksamhetens mål, för att skapa ett större bidrag till organisatorisk framgång och 

överlevnad. Detta fenomen har främst studerats ur ett ledningsperspektiv, och 

medarbetarnas perspektiv har inom forskningen delvis försummats. Då medarbetare ofta 

beskrivs som organisationers viktigaste resurser, skulle deras perspektiv kunna bidra till 

att skapa ökad förståelse för HRT och dess relation till organisationers långsiktiga 

överlevnadsförmåga, en förmåga som ofta beskrivs som organisatorisk resiliens. 

Syfte och metod 

Studiens syfte är att skapa större förståelse för relationen mellan medarbetare och HRT, 

och hur detta kan förstås i relation till resiliens, genom att belysa fenomenet HRT ur ett 

medarbetarperspektiv. Då studien syftar till att skapa en ökad förståelse, har en kvalitativ 

forskningsmetod använts där det empiriska materialet hämtats genom nio 

semistrukturerade intervjuer. Respondenterna är från tre lokalt förankrade organisationer 

med olika branschtillhörighet. 

Resultat och slutsats 

Studiens empiriska material visar på att majoriteten av de intervjuade saknar ordentlig 

insikt i HR-funktionen och dess uppgifter. De flesta hade ingen relation till HR alls, och 

uttryckte ett lågt förtroende för funktionen. Det förekom en allmän önskan om ökad 

närvaro från HR för att skapa möjligheter till relationsbyggande, och för att HR skulle få 

större insyn i det operativa arbetet. För att besvara studiens problemformulering utgår 

analys och slutsats från dels ett systemteoretiskt perspektiv, dels ett relationellt perspektiv 

som skapats av studiens författare. Utifrån ett systemteoretiskt medarbetarperspektiv, är 

relationen mellan medarbetare och HR av begränsad betydelse och dess påverkan på 

resiliens är inte möjlig att göra uttalanden om. Utifrån ett relationellt 

medarbetarperspektiv är relationen av betydelse i egenskap av en av de resurser som 

påverkar organisationens medarbetarskap, som i sin tur kan ses som en av de sociala 

resurser som kan påverka resiliens. Därmed finns även större möjligheter att analysera 

och dra slutsatser om relationen mellan HRT och resiliens.  



 

Nyckelord: HRM, HRT, Kontext, Medarbetarskap, Resiliens, 

Systemteoretiskt perspektiv, Relationellt perspektiv   



 

Abstract 

Background and problem 

Today, many HR functions have implemented an HRT by taking a strategic, business-

oriented and externally focused approach in line with the business objectives, in order to 

create a greater contribution to organizational success and survival. This phenomenon has 

mainly been studied from a management perspective, and the employees' perspective has 

been partially neglected in research. As employees often are described as the most 

important resources of organizations, the employee perspective could contribute to 

creating an increased understanding of HRT and its relation to organizations' long-term 

survival ability, an ability that is often described as organizational resilience. 

Purpose and method  

The purpose of the study is to create a greater understanding of the relationship between 

employees and HRT, and how this can be understood in relation to resilience, by 

highlighting the phenomenon of HRT from an employee perspective. Since the study 

aims to create an increased understanding, a qualitative research method has been used in 

which the empirical material was obtained through nine semi-structured interviews. The 

respondents are from three locally based organizations with different industry affiliations. 

Results and conclusion  

The empirical material of the study shows that most of the interviewees lack proper 

insight into the HR function and its tasks. Most had no relation to HR at all and expressed 

a low confidence in the function. There was a general desire for increased presence from 

HR to create opportunities for building relationships, and to give HR greater insight into 

the operational work. To answer the problem formulation of the current study, both 

analysis and conclusion are based on a system-theoretical perspective as well as a 

relational perspective created by the authors of the current study. From a system-

theoretical perspective, the relationship between employees and HR is of limited 

importance and its impact on resilience is not possible to make statements about. From a 

relational employee perspective, the relationship is important as one of the resources that 

influences the organization’s followership, which in turn can be seen as one of the social 

resources that can affect resilience. Therefore, there are also greater opportunities to 

analyze and draw conclusions about the relationship between HRT and resilience. 



 

Keywords: HRM, HRT, Context, Followership, Resilience, System-

theoretical perspective, Relational perspective 
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1. Inledning 

 

 

I inledningskapitlet presenteras först problembakgrunden, där förändringen av 

personalfunktionen samt organisatorisk resiliens beskrivs. Vidare, i problemdiskussionen, 

diskuteras betydelsen av kontext och människors tolkningar när det kommer till hur HR-

funktionen formas och implementeras i organisationer. Därefter presenteras 

problemformuleringen och avslutningsvis vad vi avser åstadkomma med studien, således 

studiens syfte. 

 

 

1.1. Problembakgrund 

Ända sedan människor för första gången började organisera sig i grupper för att nå 

gemensamma mål, har det funnits behov av någon form av hantering av de mänskliga 

resurserna (Kaufman, 2014). I slutet av 1800-talet rådde dåliga arbetsförhållanden och låg 

säkerhet på de flesta arbetsplatser i det amerikanska samhället, vilket gav upphov till 

konflikter mellan arbetstagare och arbetsgivare. Som en reaktion på detta beskriver Deadrick 

och Stone (2014) att olika välfärdsprogram infördes på arbetsplatserna för att få verksamheten 

att fungera bättre, något som Kaufman (2014) anser markerade starten på dagens moderna 

Human Resource Management (HRM). Dåtidens lokalt förankrade Personnel Management 

(PM) utvecklades med tiden till HRM (Deadrick & Stone, 2014), i takt med att 

personalfunktionen under 1980-talet började arbeta mer strategiskt och affärsinriktat (Ulrich 

& Dulebohn, 2015).  

Ulrichs tankar om en mer värdeskapande HR-funktion (Ulrich, 1995), gav upphov till idén om 

att det fanns behov av en Human Resource Transformation (HRT), något som även började 

säljas in som koncept av konsultfirmor (Boglind, Hällsten & Thilander, 2013). Genom att HR 

fungerar mer som en aktiv affärspartner som arbetar med personalfrågor på ett strategiskt plan 

snarare än en separat stödfunktion, anses funktionen arbeta mer effektivt och därmed skapa 

mer värde som bidrar till organisationens framgång (Boglind et al., 2013; Ulrich, Brockbank, 

Johnson & Younger 2007; Ulrich & Dulebohn, 2015; Ulrich, Younger & Brockbank, 2008). 
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Även om samma tankar ligger bakom HRT, kan utformningen av omorganisationen variera 

stort i praktiken, då det betonas av Ulrich et al. (2008) att HR-funktionen ska utformas i 

enlighet med organisationens mål och struktur. En HRT kan således se ut på många olika sätt 

inom olika kontexter. Ett vanligt fenomen i samband med detta är dock att funktionen delas 

upp i en shared services organisation, samt att mycket av det tidigare personalansvaret läggs 

på linjechefer (Boglind et al., 2013). I en sådan struktur blir linjechefer och medarbetare 

interna kunder till HR (Ulrich, 1995), som ska verka som ett företag i företaget (Ulrich el al., 

2008). 

Många faktorer har bidragit till denna förändring. Bland annat globaliseringen, 

digitaliseringen, ny arbetslagstiftning, den teknologiska utvecklingen samt politiska 

förändringar (Boglind et al., 2013; Ulrich & Dulebohn, 2015). För att hantera de nya krav som 

den förändrade omvärlden inneburit anser Ulrich och Dulebohn (2015) att HR måste vara 

bekant med allmänna affärsvillkor för att kunna förebygga och reagera på kriser och 

förändringar. Uhl-Bien och Arena (2018) ser förändringskapacitet som viktigare än någonsin 

på dagens dynamiska marknad, och Tengblad (2018) betonar att organisationer påverkas av 

såväl interna som externa förhållanden. Förändringen av personalfunktionen skulle på så vis 

kunna ses som ett försök till att förhålla sig till förändrade villkor och nya utmaningar, en 

egenskap som de Oliveira Teixeira och Werther (2013) beskriver som en förutsättning för att 

lyckas överleva på sikt.  

Förmågan att överleva på sikt kan beskrivas som en organisations resiliens, vilket dels handlar 

om att fortsätta vara en selekterad variation, och dels om att återhämta sig från kriser på ett 

effektivt sätt (Tengblad, 2018). Även om händelser i omvärlden innebär viktig påverkan, kan 

resiliens beskrivas som något som utvecklas eller växer fram inom organisationen (de 

Oliveira Teixeira & Werther, 2013; Linnenluecke, 2017). Det hävdas vidare av Lengnick-

Hall, Beck och Lengnick-Hall (2011) att en organisations HR-system är avgörande för att 

skapa förutsättningar för resiliens. Utifrån vad Tengblad (2018) beskriver som en 

resursbaserad modell över organisatorisk resiliens, utgör en organisations personal en av de 

sociala resurser som kan förstärka en organisations resiliens. De sociala resurserna kan anses 

vara bland organisationens viktigaste, genom att de möjliggör och underlättar organisationens 

processer och tillägnandet av andra resurser. Därmed kan en koppling mellan HRT och 

resiliens anas, där uppkomsten av HRT skulle kunna ses som ett svar på organisationers 

strävan efter att överleva på sikt. 
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1.2. Problemdiskussion 

Av Ulrichs råd och tankar framgår det tydligt att syftet med att genomföra en HRT är att 

uppnå en mer effektiv HR-funktion som på ett mer konkret sätt bidrar till ökat värde för 

organisationen, och det finns även tydliga riktlinjer för hur det ska fungera (Boglind et al., 

2013; Ulrich, 1995; Ulrich et al., 2007; Ulrich & Dulebohn, 2015; Ulrich et al., 2008). Denna 

normativa betoning kan enligt Watson (2004) anses vara karaktäristisk för majoriteten av 

dagens HR-litteratur som främst fokuserar på att beskriva hur de ultimata HR-praktikerna ser 

ut och ska implementeras. Ett problem med detta är dock att det till stor del saknas forskning 

kring hur HR-strategier i praktiken formas i dagens organisationer. Därav kan det anses vara 

av intresse att undersöka vilka konsekvenser som uppstår när Ulrichs tankar implementeras i 

praktiken. Skapar förändringen till en shared service organisation, med fler uppgifter och mer 

ansvar som läggs på linjecheferna, en mer värdeskapande och effektiv organisation där HR 

bidrar till förstärkt resiliens? Eller kan det uppstå oanade konsekvenser som inte var möjliga 

att förutse i förväg? Sådana oanade konsekvenser har tidigare setts uppstå vid införande av 

koncept som lean management då de förväntade resultaten av bättre effektivitet (Andersson, 

2013) kunde utebli om de mänskliga resurserna slimmades för hårt, då detta innebar förlust av 

kompetens och kultur (Lundqvist, 1996). En faktor som av Graham och Tarbell (2006) hävdas 

kunna leda till negativa konsekvenser, är att dagens strategiska HR-funktion anses favorisera 

ledningens intressen över organisationens andra intressenters. 

De främsta interna intressenterna utifrån HRT beskrivs vara ledning, linjechefer och 

medarbetare (Ulrich & Dulebohn, 2015; Ulrich et al., 2008). Då det är linjecheferna som idag 

har den främsta kontakten med medarbetarna (Intindola, Weisinger, Benson & Pittz, 2017), 

skulle det kunna argumenteras för att det är denna relation som bör studeras. Även om 

linjechefernas roll av många anledningar är viktig och innebär stora möjligheter för påverkan 

(Pombo & Gomes, 2018), är de även en av de kanaler som HR ska utföra sitt arbete genom 

(Ulrich, 1995). Detta innebär att det är de strategier som HR beslutar om som skapar ramar 

för linjechefens handlingar, såväl som ramar för medarbetares arbetssituation. Därav verkar 

det fortfarande föreligga en relation mellan HR och medarbetare där HR som aktiv part har 

beslutsmakt, och medarbetaren som passiv part är förhållandevis maktlös.  
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Då tidigare forskning visar på att medarbetares delaktighet kan öka förändringsförmåga 

(Ulrich et al., 2008), minska motstånd (Tengblad, 2018) och bidra till ökat engagemang 

(Tengblad, 2009) kan medarbetarnas syn på denna relation vara relevant att diskutera. Till 

skillnad mot förr i tiden då det ansågs skadligt att lyssna till arbetstagarnas synpunkter 

(Kaufman, 2014), ses medarbetare idag som en av organisationers viktigaste resurser. Trots 

detta är det förvånansvärt lite forskning som utgår från ett medarbetarperspektiv (Pombo & 

Gomes, 2018). Om personalen är så viktig som det sägs, varför läggs då inte större vikt och 

värde vid medarbetarnas åsikter? 

Större delen av forskningen kan i motsats till detta hävdas utgå från ett ledningsperspektiv 

(Graham & Tarbell, 2006), och Watson (2004) hävdar att betoningen på best practices inom 

HR antyder att dessa praktiker fungerar oavsett kontext, något som anses underskatta 

kontextens betydelse. Nationell kontext beskrivs av Hofstede (1980) ha stort inflytande över 

utvecklingen av vetenskapliga teorier och Lubatkin, Lane, Collin och Very (2005) redogör för 

att kontexten även kan innebära helt annorlunda resultat när teorier från en främmande 

kontext implementeras. Skillnader i nationell kontext mellan USA, där HRT utvecklades, och 

Sverige skulle därmed kunna påverka resultatet av HRT i den svenska kontexten. 

Watson (2004) beskriver att merparten av dagens HR-litteratur utgår från ett systemtänkande 

då det föreligger en syn på att arbetsorganisationen och aktörerna inom denna fungerar som 

ett rationellt system, där kvaliteten i utfallet är beroende av strukturen som används för att 

omvandla HR-inputs till dessa utfall. Detta kan ibland beskrivas som the black box of HRM 

(Pombo & Gomes, 2018). Vad som däremot inte diskuteras fullt lika frekvent är att utfallet av 

en sådan omvandlingsprocess, både vad gäller organisationer och HR-strategier, är beroende 

av aspekter som människors tolkningar, konflikter och gissningar inom en given kontext 

(Watson, 2004). Detta kan illustreras av faktumet att oavsett hur bra policys och praktiker 

som HR skapar, kan endast en begränsad kontroll över människans handlingar utövas 

(Watson, 2006). Därmed är människans egen vilja att följa dessa direktiv en avgörande faktor, 

något som DeRue och Ashford (2010) beskriver härstamma från erkännande och legitimering 

av en annan parts status eller inflytande. 

Att medarbetare ska erkänna och legitimera HR-funktionens status tycks i modellen över 

HRT vara något som förväntas och tas för givet, men Nishii, Lepak, och Schneider (2008) 

beskriver att det är just individens subjektiva tolkning som styr dess attityder och beteenden. 
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Om det är medarbetares tolkningar av verkligheten som styr deras attityder och beteenden, 

och dessa i sin tur är essentiella för organisationens överlevnad, innebär detta att både värdet 

av HR-funktionens arbete och förutsättningarna för resiliens i praktiken är beroende av 

medarbetarens uppfattningar. Ett medarbetarperspektiv på dagens HR-funktion kan därmed 

hävdas bidra med värdefulla insikter om organisatorisk framgång. 

 

1.3. Problemformulering 

Hur ser medarbetares relation till HR-funktionen ut efter HR-transformationen, och hur skulle 

ett medarbetarperspektiv kunna bidra till nya insikter och en ökad förståelse för relationen 

mellan HRT och resiliens? 

 

1.4. Syfte 

Studien ämnar till att analysera HR-transformationen ur ett medarbetarperspektiv och hur 

detta kan förstås i förhållande till organisatorisk resiliens. Genom att utforska medarbetares 

relation till HR och således belysa fenomenet HRT ur en annan vinkel än den rådande, vill vi 

väcka nya frågor och tankar kring ämnet. Förhoppningen är att resultatet av studien ger en 

breddad, djupare förståelse och bidrar till forskningen i området.   
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2. Teoretisk referensram 

 

 

Detta kapitel avser att ge den teoretiska kunskap som behövs för att kunna besvara, samt 

skapa förståelse för studiens problemformulering. Inledningsvis presenteras uppkomsten samt 

betydelsen av PM, HRM och HRT, och hur detta är relaterat till strategisk överlevnad och 

resiliens. I tillägg till dagens dominerande systemteoretiska perspektiv, presenteras därefter 

ett kompletterande relationellt perspektiv som fungerar som en alternativ tolkningsram genom 

att betona vikten av kontextuella och mänskliga faktorer när organisatoriska fenomen 

studeras. Genomgående syftar teorin till att utforska hur dessa aspekter relaterar till 

varandra. 

 

 

2.1. PM, HRM och HRT 

Uppkomsten av dagens moderna HRM-funktion beskrivs av Kaufman (2014) ha inträffat då 

de första välfärdsprogrammen implementerades i organisationer under tidigt 1900-tal. Syftet 

med dessa program var att verksamheten skulle fungera bättre (Deadrick & Stone, 2014) 

genom att säkerställa någorlunda goda arbetsförhållanden för dess arbetstagare (Ulrich et al., 

2007). Inledningsvis skapade HR-funktionen därmed sitt värde genom att hantera 

anställningsförhållandet effektivt, vilket innebär att HR till en början hade en inifrån-ut 

strategi i och med det lokalt och internt fokuserade Personnel Management (PM) (Ulrich & 

Dulebohn, 2015). Författarna menar dock att detta förändrades i mitten av 1930-talet, då den 

nya HR-grenen Industrial Relations (IR) etablerades för att hantera ökade utmaningar från 

fackföreningar. En annan viktig händelse i omvärlden, med stor påverkan på utvecklingen av 

modern HRM, anses av Kaufman (2014) vara uppkomsten av rörelsen Human Relations som 

enligt Deadrick och Stone (2014) medförde en ny syn på människan som en organisatorisk 

resurs. 

Marchington (2015) beskriver att en ny terminologi började användas under 1960-talet där 

personalfunktionen benämndes HR eller HRM, men enligt Kaufman (2014) var det inte förrän 
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på 1980-talet som HRM började innebära något annat än PM i praktiken. Ulrich och 

Dulebohn (2015) betonar att denna förändring innebar två viktiga skillnader; personalen 

började ses som resurser i stället för kostnader, samt att arbetssättet gick från att vara reaktivt 

till att bli proaktivt. Med synen på personal som en viktig organisatorisk tillgång (Cleveland, 

Byrne & Cavanagh, 2015), blev HR också mer av en strategisk fråga då det handlade om att 

hantera dessa resurser på bästa sätt (Deadrick & Stone, 2014). Detta synsätt kan anses ha 

kopplingar till mjuk HRM, som enligt Marchington (2015) kännetecknas av en syn på 

människor som resurser där både hög produktivitet och välbefinnande anses uppstå genom 

framkallande av lojalitet och engagemang. Dess motpol, hård HRM, förklaras av författaren 

snarare ha fokus på effektivisering och kostnadsminimering.   

Ulrich och Dulebohn (2015) beskriver att 1980-talets förändring av personalavdelningen 

innebar en utveckling från att främst ha varit en administrativ och operativ stödenhet, till att 

arbeta mer strategiskt och affärsinriktat. Författarna förklarar att utvecklingen till en 

värdeskapande kärnfunktion skedde i tre vågor; förbättrad status genom ökad effektivisering 

av det administrativa arbetet, design och leverans av HR-praktiker som mötte organisationens 

behov, och slutligen anammandet av ett strategiskt fokus. Det är många faktorer som bidragit 

till denna förändring, bland annat globaliseringen, digitaliseringen, ny arbetslagstiftning, den 

teknologiska utvecklingen och politiska förändringar (Boglind et al., 2013; Ulrich et al., 2007; 

Ulrich & Dulebohn, 2015). Tillsammans har dessa faktorer lett till drastiska förändringar i 

HR-funktionens arbetssätt, och de flesta organisationer har idag genomgått någon form av 

HR-transformation. Då en viktig aspekt i HRT är att HR-funktionens mål och struktur 

anpassas efter organisationens mål och struktur, kan en HRT se olika ut i olika organisationer. 

Ett genomgående tema är dock att funktionen ska ses som en erkänd och viktig del av 

organisationers ledning och fokusera på att bidra till verksamhetens framgång genom att 

skapa mer värde (Boglind et al., 2013; Ulrich et al., 2007; Ulrich & Dulebohn, 2015: Ulrich et 

al., 2008). 

HRT kan även ses som ett koncept, vilket är en internationell trend som skapats genom 

påverkan från konsultfirmor. Under 2000-talet började amerikanska konsulter se potentialen i 

Ulrichs med fleras normativa tankar om hur HR borde fungera, vilket gjorde att flera välkända 

firmor började marknadsföra och sälja in HRT som koncept i USA (Boglind et al., 2013). 

Såväl i USA som i Sverige var, och är, ett vanligt sätt att implementera HRT i praktiken att 

införa en så kallad shared service organisation där HR-funktionen delas in i tre olika roller; 
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serviceenhet, expertenhet och lokala HR-partners (Boglind et al., 2013). Ulrich (1995) själv 

varnar dock om att en sådan modell kan bli mer trendig än värdefull om den implementeras 

bara för att följa rådande trender. Enligt Ulrich et al. (2008) ska en sådan implementering 

enbart ske om det är befogat med tanke på verksamhetens strategi och struktur. 

 

2.1.1. HRT i praktiken - The shared service organization 

Ulrich et al. (2008) beskriver att shared service modellen under 1990-talet blev en populär 

metod för kostnadseffektivisering. Syftet med omorganisationen beskrivs av Ulrich (1995) 

vara att kunskapsfältet ska kontrollera aktiviteterna, samt att både makt och inflytande ska 

vara spritt över hela HR-fältet. Både Ulrich (1995) och Ulrich et al. (2008) betonar att det 

därmed inte är fråga om en centralisering där styrning och kontroll av HR-funktionen sker 

från toppen i hierarkin.  

För att uppnå en framgångsrik HRT är en förståelse för organisationens mål och strategier 

enligt Ulrich et al. (2008) ett grundläggande kriterium. Ulrich (1995) anser att det första steget 

är att skilja mellan transaktionellt och transformativt arbete, som enligt Ulrich et al. (2008) 

tillsammans utgör HR:s samlade aktiviteter. Transaktionella tjänster är av administrativ 

karaktär och dessa rutinartade arbetsuppgifter handlar främst om att möta personalens 

administrativa krav i frågor som exempelvis berör förmåner, lön och information (Ulrich, 

1995). Dessa frågor kan med fördel centraliseras i servicecenters för att uppnå 

stordriftsfördelar (Ulrich et al., 2008), då tjänsterna anses bli mer effektiva om de 

standardiseras (Ulrich, 1995). Ett sådant center ses som framgångsrikt om det minskar 

kostnaderna och servar anställda snabbare och med bättre kvalitet, och tack vare den 

teknologiska utvecklingen är det idag vanligt att dessa center förläggs i låglöneländer (Ulrich 

et al., 2008). De transformativa tjänsterna är varken rutinartade eller administrativa och syftet 

med dem är främst att hjälpa företaget att nå sina mål (Ulrich, 1995). Dessa tjänster ska 

struktureras i expertcenters som ska erbjuda expertis inom exempelvis bemanning, utveckling, 

kompensation, organisatorisk effektivitet, kommunikation, organisationsdesign och 

personalrelationer. Det centrala expertcentret ska fungera som en intern konsultfirma (Ulrich 

et al., 2008) där HR-experterna ger råd och får inflytande baserat på sin expertkunskap 

(Ulrich, 1995).  
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HR-avdelningens främsta kunder är linjechefer och andra anställda, något som är kopplat till 

vad HR ska garantera sker inom verksamheten; genomföra strategier, effektiv administration, 

engagerad personal och förändringsförmåga (Ulrich, 1995). Detta kräver en tredje funktion 

inom shared services, en lokal HR-partner som ansvarar för kvaliteten på HR-arbetet ute i 

verksamheten och kan hävdas vara länken mellan initiativ och resultat (Ulrich, 1995). En 

HRT innebär att det operativa och administrativa HR-arbetet mer eller mindre flyttas över till 

linjecheferna i organisationer (Boglind et al., 2013), vilket gör linjechefer till en av de kanaler 

som HR utför sitt arbete genom (Ulrich, 1995). Linjecheferna förväntas således inte ha 

kunskap enbart inom verksamhetsstyrning, ekonomi och kommunikation, utan även 

personalhantering. Detta medför enligt Intindola et al. (2017) att det idag är linjecheferna som 

har den främsta kontakten med medarbetarna. Tanken är dock att en lokal HR-partner ska 

finnas som stöd i strategiska diskussioner (Ulrich et al., 2008), en roll som Ulrich et al. (2007) 

benämner som en strategisk arkitekt. Rollen går även ut på att analysera vad som behöver 

göras, tillägna sig resurser för detta och övervaka framgången i det genomförda (Ulrich et al., 

2008). Ett problem som upptäckts i samband med transformationen medför att linjecheferna 

inte längre får det operativa stöd från HR som de tidigare erhållit, och kan på så vis utgöra en 

risk för att detta resulterar i ett bristande personalarbete (Boglind et al., 2013). Perry och 

Kulik (2008) beskriver även att omfördelningen innebär en risk för bristande personalarbete 

då linjecheferna kan nedprioritera HR-aktiviteter till förmån för uppfyllandet av mer akuta 

affärsmål. En annan risk är att HR kan komma för långt från verksamheten vilket kan medföra 

att de reagerar för långsamt på förändringar, och att de på avstånd designar HR-praktiker som 

redan är irrelevanta (Ulrich et al., 2008). Detta kan även göra att centren glömmer bort vem 

kunden är och i stället driver sin egen agenda, vilket kan vara problematiskt då deras 

överlevnad är beroende av att deras tjänster efterfrågas. Ett fungerande samspel med 

verksamheten anses således vara nyckelrollen i shared services (Ulrich, 1995). 

Sammanfattningsvis kan en shared service organisation ses som en uppdelning i ett 

servicecenter som svarar på frågor och hanterar administrativa delar så kostnadseffektivt som 

möjligt, en central expertfunktion som ger råd och hjälper till att skapa och implementera 

strategier, samt lokala HR-partners som är ute i verksamheten och förmedlar expertis till 

cheferna genom råd och stöd (Ulrich, 1995). 
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2.1.2. HRT och strategisk överlevnadsförmåga 

Nutidens stora förändringar i företags omvärld medför nya utmaningar för dagens 

organisationer, vilket enligt Ulrich et al. (2007) även ställer högre krav än förr på 

verksamheters HR-funktioner. Uhl-Bien och Arena (2018) hävdar även att organisationers 

förändringsförmåga är viktigare än någonsin på dagens snabbföränderliga och dynamiska 

marknad. Detta innebär, enligt Ulrich och Dulebohn (2015), att HR måste vara bekant med 

allmänna affärsvillkor och förändringar i ett globalt sammanhang för att kunna förebygga 

kriser och förändringar, samt förbereda sig för att svara i enlighet med dessa. Marchington 

(2015) påpekar dock att HR-funktionens förändring innebär en risk att HR inte kommer att 

kunna särskiljas från andra funktioner, och att funktionen måste erbjuda något annat än dessa 

för att kunna bidra till organisationens långsiktiga överlevnad. En sådan faktor som av Ulrich 

och Brockbank (2016) anses kunna leda till långsiktig framgång, är att HR skapar en vinnande 

organisationskultur som ligger i linje med kundernas förväntningar på organisationen. Detta 

kan hävdas ha likheter med Ulrich och Dulebohns (2015) betoning på att det inte längre är 

tillräckligt att HR skapar strategier och mål som matchar organisationens inre struktur, utan 

att det krävs hänsyn till faktorer i omvärlden för att lyckas. Ulrich och Brockbank (2016) 

beskriver att HR kan skapa optimalt värde genom att låta ledningens syn på organisationens 

externa varumärke, samt de faktorer som kunder och aktieägare värdesätter, utgöra basen för 

skapandet av organisationens kultur. Författarna menar att personalen i och med införandet av 

en sådan kultur kommer att anpassa sitt beteende till externa nyckelintressenters förväntningar 

samt till det externa varumärke som organisationen vill vara känd för, vilket anses bidra till 

långsiktig framgång (Ulrich & Brockbank, 2016).   

 

2.2. Organisatorisk överlevnadsförmåga - resiliens 

Oavsett om det är till följd av medveten styrning eller ej, har historien bevisat att vissa 

organisationer överlevt utmaningar och förändringar medan andra har slagits ut och 

försvunnit. En sådan förmåga till långsiktig organisatorisk överlevnad, brukar ibland 

benämnas som resiliens (de Oliveira de Teixeira & Werther, 2013; Lengnick-Hall et al., 2011; 

Linnenluecke, 2017; Tengblad, 2018). Begreppet resiliens härstammar ursprungligen från det 

latinska ordet “resilire”, vilket kan översättas till att “studsa tillbaka” (Tengblad, 2018), och 

ordet har även koppling till ett materials elasticitet (Lengnick-Hall et al., 2011). Resiliens kan 
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både beskrivas handla om förmågan att studsa tillbaka från oförutsedda kriser, störningar eller 

förändringar, och som ett tillvaratagande på förändringar och kriser som en möjlighet till att 

förbättra sin verksamhet eller förstärka sin position (Lengnick-Hall et al., 2011). Det saknas 

dock en allmänt accepterad definition av vad organisatorisk resiliens innebär, och en 

bidragande orsak skulle enligt Andersson, Cäker, Tengblad och Wickelgren (2019) kunna 

vara att både tillämpningsområde och ursprung skiljer sig åt i fråga om organisatorisk 

resiliens. 

I den aktuella studien väljer vi att definiera resiliens som organisationers förmåga att överleva 

på sikt, genom Tengblads (2018) beskrivning av organisatorisk resiliens som en förmåga att 

utveckla långsiktiga färdigheter och kompetenser på ett effektivt, pålitligt och flexibelt sätt för 

att på så vis hantera utmaningar och fånga möjligheter. Denna definition ligger även i linje 

med beskrivningen som Lengnick-Hall et al. (2011) gör av resiliens som något som utvecklas 

inifrån och ut, till skillnad från anpassningsförmåga som innebär förändring till följd av 

händelser i omvärlden. Även om anpassningsförmåga i likhet med rörlighet och flexibilitet 

kan bidra till att stärka resiliensen, betonar Lengnick-Hall et al. (2011) vidare att ingen av 

dem är tillräcklig på egen hand. En svårighet med att utveckla en resilient organisation, är 

enligt de Oliveira Teixeira och Werther (2013) att denna förmåga inte kan köpas in, utan 

måste vårdas så att den växer fram inom organisationen. Av Linnenluecke (2017) och 

Andersson et al. (2019) betonas det även att resiliens kan anses vara starkt beroende av 

kontext. Det hävdas också av de Oliveira Teixeira och Werther (2013) att ett föregripande 

förhållningssätt är en väsentlig faktor för resiliens, och att graden av detta kan definieras av 

förhållandet mellan top-down idéer och bottom-up idéer. Bottom-up idéer beskrivs även av 

Tengblad (2018) ha stor möjlig påverkan på resiliens, då organisationers anställda ofta kan 

lägga märke till möjliga källor för innovation och organisatorisk resiliens, som inte är synliga 

från ett ledningsperspektiv. Enligt de Oliveira Teixeira och Werther (2013) föreligger det 

dock en risk med att idéer som uppkommit av medarbetare på den operativa nivån, kan mötas 

av större motstånd, och därmed varken implementeras eller utvecklas vidare. 

 

2.2.1. Resursbaserad modell över organisatorisk resiliens 

Utifrån Tengblads resursbaserade modell över organisatorisk resiliens ses en organisations 

finansiella, tekniska och sociala resurser som väsentliga för att stärka resiliensen (Tengblad, 
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2018). Avsikten med modellen är att skapa en holistisk förståelse över dessa resurser, och då 

dessa enligt Andersson (2018) samspelar och påverkar varandra är det av vikt att samtliga 

resurser underhålls. Finansiella resurser består dels av resurser som har ett marknadsvärde 

som går att beräkna samt immateriella tillgångar (Tengblad, 2018). Tekniska resurser kan 

vara både materiella och immateriella, men vad de har gemensamt är att de används i 

organisationers vardagliga verksamhet för att skapa värde, och här innefattas även sociala 

teknologier, som HR-funktionens expertis. Enligt Lengnick-Hall et al. (2011) har HR en 

viktig roll i att utveckla de kapaciteter, färdigheter och egenskaper som stärker resiliens. De 

sociala resurserna utgörs av de relationer som företag använder sig av när de interagerar med 

externa och interna intressenter (Tengblad, 2018). Dessa resurser kan ofta nedprioriteras, men 

anses vara mer tåliga än övriga resurser och dessutom bidra till resiliens både på egen hand 

samt genom att stötta andra resurser (Andersson, 2018), och därmed ser Tengblad (2018) 

tillitsfulla relationer som en förutsättning för resiliens. Tengblad (2018) beskriver dessutom 

att resiliensen även kan påverkas av olika externa faktorer i omvärlden. Ett sådant exempel 

som organisationer anses kunna dra nytta av, är omvärldens sociala kapital, vilket kan 

definieras som det sammanlagda värdet av samhällets värderingar, relationer och ekonomiska, 

politiska och sociala normer. 

 

 

Figur 1: Komplett modell över organisatorisk resiliens (Tengblad, 2014 s. 39)      
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2.2.2. Strategisk HRT för överlevnad och organisatorisk resiliens? 

Även om ordet resiliens inte används i samtliga studier om varför HR bör förändras, tar 

många av dem upp samma organisatoriska strävan efter långsiktig överlevnad (ex. Ulrich et 

al., 2007; Ulrich & Dulebohn, 2015) som ofta diskuteras och definieras som resiliens. Ulrich 

och Smallwood (2004) betonar även att HR-funktionens aktiviteter bidrar till de förmågor 

som en organisation behöver för att överleva på sikt, och Ulrich et al. (2008) hävdar att 

sådana önskvärda förmågor kan förstärkas om HR-processerna är i linje med dessa. Lengnick-

Hall, Lengnick-Hall, Andrade och Drake (2009) beskriver anpassningen och matchningen 

mellan HR-strategier och processer med verksamhetens strategier som strategisk HRM, som 

har till syfte att förbättra effektivitet och organisatorisk måluppfyllelse. Att strategisk HRM 

och tillhörande system spelar en avgörande roll i att skapa de organisatoriska förmågor, 

särdrag och kunskaper som krävs för resiliens, är något som även betonas av Lengnick-Hall et 

al. (2011). Det framstår således som att HRT och resiliens har ett tydligt samband, men är 

detta verkligen fallet? Även om HRT och resiliens tycks liknande vid första anblicken, har de 

även sina olikheter. HRT beskrivs av Boglind et al. (2013) handla om implementering av en 

föreskriven lösning på problemet att HR måste bidra med mer värde till verksamheten genom 

ett förändrat arbetssätt, som en följd av förändrade villkor i omvärlden. Resiliens beskrivs å 

andra sidan av de Oliveira Teixeira och Werther (2013) som en dynamisk organisatorisk 

förmåga som måste utvecklas inifrån då den inte är möjlig att tillägna utifrån. Trots dessa 

skillnader i karaktär, anses båda dessa fenomen av respektive forskningsområden bidra till 

långsiktig överlevnad. Detta skulle kunna förklaras av att de grundar sig i skilda synsätt. 

 

2.3. Ett rådande systemteoretiskt perspektiv 

Majoriteten av dagens organisationsteorier kan hävdas utgå från vad Watson (2006) beskriver 

som ett systemteoretiskt perspektiv där en organisation ses som en kontrollerbar entitet där 

mänskliga handlingar baseras på rationalitet, och där organisationen likställs med en form av 

social maskin som utformats för att uppnå specifika organisatoriska mål. Merchant och Van 

der Stede (2017) kan ses utgå från detta synsätt då de hävdar att det är avgörande för 

organisatorisk överlevnad och framgång att formulera rätt mål, skapa rätt strategier för att 

uppnå dessa mål och därefter skapa kontrollsystem som säkerställer att dessa strategier 

efterlevs av alla i organisationen. Denna syn på strategier som en förutsättning för överlevnad, 
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kan anses vara dominerande inom HRT, där exempelvis Ulrich och Dulebohn (2015) hävdar 

att strategisk HRM som anpassar HR-praktiker till organisationens mål och strategier kopplar 

samman HR med organisatorisk framgång. Utifrån Merchant och Van der Stede (2017) ska 

människor styras av chefer med speciell expertkunskap med hjälp av vetenskap och tekniker, 

något som kan ses ha stora likheter med Ulrichs (1995) beskrivning av hur det 

strategiskapande expertcentret i HRT ska fungera. Att dagens teorier om HR enligt Graham 

och Tarbell (2006) främst antar ett ledningsperspektiv och inte lägger så stor vikt vid 

medarbetarnas perspektiv, är även något som kan anses ligga i linje med det systemteoretiska 

perspektivet. Merchant och Van der Stede (2017) menar att organisationer kan påverka 

medarbetares beteende i önskvärd riktning genom att skapa incitament som främjar deras 

motivation. Watson (2006) beskriver att mänskligt beteende, utifrån det systemteoretiska 

perspektivet, härstammar från individens önskan att uppfylla sina behov. Om det föreligger 

hög sannolikhet att en handling kommer leda till uppfyllandet av individens behov, anses 

motivation uppstå. Watson (2006) menar vidare att det utifrån det systemteoretiska 

perspektivet krävs rätt tekniker för att omvandla input till önskad output, vilket kan jämföras 

med Ulrich och Smallwoods (2004) syn på att rätt HR-aktiviteter är avgörande för att utveckla 

de dynamiska förmågor som krävs för långsiktig överlevnad. 

 

2.4. Överlevnad utifrån ett systemteoretiskt perspektiv 
 

    

 

 

 

 

 

 

Figur 2: Egendesignad modell över HRT och sambandet med organisatorisk överlevnad, utifrån ett 

systemteoretiskt perspektiv 
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Utifrån ett systemteoretiskt perspektiv är en organisation ett kontrollerbart system där 

mänskliga handlingar baseras på rationalitet, och således är möjliga att styra (Watson, 2006). 

HRT ses i modellen som ett fenomen som implementeras utifrån, med syfte att bidra till 

värdeskapande och överlevnad. Modellen tar även hänsyn till den påverkan utifrån som kan 

ske genom externa intressenters handlingar såsom exempelvis fackföreningar, kunder och 

investerare. Då Watson (2006) beskriver att strukturen i dagens organisationer i många fall 

kännetecknas av en hierarkisk byråkrati bygger modellen på just en sådan typ av struktur. 

Värdeskapande som bidrar till överlevnad uppkommer genom att de övre avdelningarna med 

hjälp av sin expertis skapar värde för avdelningarna under via tilldelandet av arbetsuppgifter. 

Detta bygger på Jaques (1990) beskrivning av hur en fungerande hierarki bör se ut. I egenskap 

av nedre avdelning bidrar medarbetarna till organisationens överlevnad genom att utföra sina 

tilldelade arbetsuppgifter väl, men skapar inte värde för andra avdelningar på samma sätt som 

exempelvis ledning, HR och chefer gör. Då medarbetares möjliga bidrag till organisationens 

överlevnad utifrån modellen endast handlar om värdet av utförda uppgifter, är det enbart 

denna del som är möjlig att analysera utifrån ett systemteoretiskt medarbetarperspektiv.   
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3. Teoretisk referensram 2 – ett relationellt perspektiv 

 

 

Ett kompletterande perspektiv på HRT och resiliens   

Den aktuella studien skiljer sig från majoriteten av dagens HR-litteratur, då den varken utgår 

från ett ledningsperspektiv eller syftar till att vara normativ. Då det är medarbetare 

verksamma i den operativa driften som har studerats i den empiriska undersökningen, utgår 

studien snarare från ett underifrånperspektiv. Den är även fokuserad på hur medarbetarna i 

praktiken upplever sin verklighet, snarare än hur medarbetarna borde uppleva sin verklighet. 

I uppsatsens abduktiva process upptäcktes det i samband med den empiriska undersökningen 

att studiens ursprungliga teorier om relationer och mänskligt beteende behövde kompletteras, 

men även samlas i ett eget relationellt perspektiv. Detta behov uppkom då författarna 

upptäckte att det systemteoretiska perspektivet inte behandlade de faktorer som studiens 

tillfrågade medarbetare betonade. För att kunna svara på studiens ursprungliga 

problemformulering, har den teoretiska referensramen därför kompletterats med ytterligare 

ett perspektiv vars syfte är att behandla de relationella faktorer som betonades av studiens 

tillfrågade medarbetare. I detta relationella perspektiv har studiens författare samlat teorier 

som syftar till att skapa förståelse för de relationella dimensionerna av medarbetarnas 

upplevelser, samt möjliga förklaringar till att dimensioner som inte betonas i HRT påtalas av 

medarbetarna i den empiriska undersökningen. 

 

 

3.1. Relationellt perspektiv på HRT och resiliens 

Den rådande systemteoretiska synen på organisationer har kritiserats av Watson (2006), som 

menar att detta synsätt inte bidrar till att förstå hur omvandlingen av inputs till outputs faktiskt 

går till. Detta fenomen beskrivs bland annat av Pombo och Gomes (2018) som the black box 

of HRM, en benämning som är ett sätt att beskriva avsaknaden av förklaring till hur och 

varför olika HR praktiker påverkar det organisatoriska utfallet. Watson (2006) påpekar vidare 

att det heller inte tas någon hänsyn till mänskliga mål, värderingar och konflikter i dessa 

processer, och att organisationen på så vis avhumaniseras. Detta beskrivs som riskfyllt, då de 
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strategier som skapas påverkas av chefers intressen, känslor, preferenser och identiteter. 

Betydelsen av mänskliga aspekter och relationer, framträder dock tydligare inom den i studien 

tidigare diskuterade resilienslitteraturen, där bland annat Tengblad (2018) betonar att 

tillitsfulla relationer är en förutsättning för resiliens. Vikten av den sociala dimensionen 

förstärks ytterligare av Andersson (2018) som menar att sociala resurser både underbygger 

andra resurser, samt är tåligare än dessa. Tengblad (2018) poängterar även att sociala resurser 

kan användas som buffertar vid kriser, som hjälper organisationer att återhämta sig på ett 

bättre sätt.  

I likhet med behovet av att förstå resiliens på ett holistiskt sätt, utgår studiens relationella 

perspektiv från att människor och dess beteenden förstås utifrån ett holistiskt synsätt. Ett 

sådant synsätt kan därmed anses stå i kontrast till det tidigare nämnda systemteoretiska 

perspektivet och dess syn på både organisation och människa som avgränsade entiteter som är 

möjliga att styra med hjälp av rätt inputs. Det relationella perspektivet utgår från att både 

mänskliga och organisatoriska utfall är mer komplexa än så. En sådan utgångspunkt kan 

beskrivas som nära besläktad med Watsons (2006) processrelationella perspektiv, där det 

bland annat betonas att varken tanke / handling, känsla / rationalitet, individ / kontext är 

möjliga att behandla som separata fenomen, då de i praktiken är nära sammanlänkade och 

ömsesidigt påverkande. Inte heller utförandet av arbetsuppgifter anses kunna särskiljas från 

andra pågående mänskliga processer som exempelvis skapandet av relationer (Watson, 2006). 

Detta stärks även av Kramars (2014) betoning på att skapande och implementering av HR-

praktiker inte är baserat på rationalitet, utan påverkas av motstridiga spänningar inom 

organisationer.  

Ett annat grundläggande antagande som underbygger studiens relationella perspektiv är att 

alla individer inom en organisation, oavsett formell position, är aktiva aktörer och potentiella 

värdeskapare. Vikten av att se människor som aktiva aktörer är även något som betonas av 

Pombo och Gomes (2018). För att organisationer ska kunna tillägna sig mänskliga resurser på 

ett framgångsrikt sätt, hävdar Watson (2006) att människor måste hanteras på rätt sätt, något 

som förefaller komplext då de beskrivs som komplicerade, oförutsägbara och ombytliga 

varelser. 
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3.1.1. Medarbetarnas roll i det relationella perspektivet 

Trots att personalen är målgruppen som de flesta HR-praktiker och policies riktar sig till, 

diskuterar Pombo och Gomes (2018) att de anställdas roll i fråga om HR i stort sett har 

försummats inom forskningen. Detta illustreras bland annat av Ulrich et al. (2008) när de 

presenterar en 8-stegsmodell i hur HR-arbetet ska organiseras för att skapa mest värde för 

organisationen, där personalen inte finns med. Ulrich (1995) beskriver visserligen personalen 

som interna kunder, men de erbjuds enligt shared service modellen enbart tjänster från 

servicecentret i form av snabb och effektiv service i transaktionella frågor, då det tycks tas för 

givet att snabb och effektiv service är det enda som efterfrågas. Ulrich et al. (2008) menar att 

det föreligger en risk för försämrad moral och försvagat rykte om HR hos de anställda om 

detta inte utförs på ett bra sätt. Trots att Ulrich (1995) beskriver att det hos både vanliga 

medarbetare och HR-medarbetare fanns en oro för avpersonifiering vid införande av 

servicecenter, hävdas det att de anställda behöver förändra sitt synsätt och se till kvaliteten i 

den levererade servicen snarare än den personliga processen. Ulrich et al. (2008) menar att en 

ständig tillgång till en digital HR-portal innebär att personalen uppfattar en högre kvalitet i de 

tjänster som HR erbjuder. Dessa aspekter kan anses tyda på det systemteoretiska 

grundantagande som beskrivs av Watson (2006), om att det är möjligt att separera känsla och 

förnuft. Utifrån ett relationellt perspektiv, påverkar dessa aspekter dock varandra, vilket 

innebär att hänsyn måste tas till både den rationella och emotionella sidan av ett fenomen för 

att förstå vilket beteende det resulterar i.    

Förändringen av HR-funktionen är inte utan kritik, och uppmaningen till att arbeta strategiskt 

innebär enligt Keegan och Francis (2010) att den traditionella rollen, att se till anställdas 

välbefinnande och arbeta för jämlika anställningsrelationer, bleknar bort. Även Dundon och 

Rafferty (2018) anser att den moderna HR-funktionen fokuserar mer på kortsiktiga strategier 

än på vad Keegan och Francis (2010) beskriver som långsiktigt hållbara medarbetarrelationer. 

I likhet med detta anser Marchington (2015) att HR tycks prioritera aktieägarna och 

ledningens intressen, något som riskerar att minska legitimiteten och auktoriteten hos dess 

andra intressenter. Denna utveckling hävdas av Dundon och Rafferty (2018) utgöra ett stort 

hot mot integriteten och trovärdigheten för HR-funktionens professionalism, då dagens 

kortsiktiga fokus sker på bekostnad av organisationens långsiktiga hållbarhet och dessutom 

riskerar att utarma HRM som område. Studiens relationella perspektiv har således för avsikt 
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att belysa fenomenet HRT med hänsyn till de mer emotionella aspekterna, vilket i den 

aktuella studien studeras genom att se till medarbetares upplevelser.  

Då benämningen medarbetare kan anses ha olika innebörd i ett systemteoretiskt och i ett 

relationellt perspektiv i fråga om medarbetarens roll i organisationen, kan denna skillnad 

behöva förtydligas ytterligare. Skillnaden som studiens författare gör bygger på de två 

betydelser av medarbetarskap som Tengblad (2009) diskuterar, där det antingen kan handla 

om en anställningsrelation (som här jämförs med en medarbetarroll utifrån det 

systemteoretiska perspektivet) eller en organisationsfilosofi (som här jämförs med en 

medarbetarroll utifrån det relationella perspektivet). För att förtydliga denna skillnad kommer 

medarbetarens perspektiv inom det relationella perspektivet att behandlas som ett relationellt 

medarbetarperspektiv, utifrån vilket medarbetaren ses som en aktiv aktör som både påverkas 

av och har möjlighet att påverka den organisatoriska verkligheten. 

Då Watson (2006) beskriver kultur som vägledande för mänskligt beteende och som hjälp vid 

individers meningsskapande, blir kulturen även en viktig aspekt att ta hänsyn till ur ett 

relationellt perspektiv. Genom en sådan betoning syftar perspektivet även till att hantera det 

övergripande problem med dagens strategiska HRM-litteratur som Kramar (2014) beskriver 

som en oförmåga att ta tillräcklig hänsyn till hur faktorer som intressenters varierande 

uppfattningar och nationella kontexter påverkar utfall. 

 

3.2. Betydelsen av nationell kontext 

Enligt Hofstede (1980) kan ett samhälles uppbyggnad till stor del förstås utifrån den 

nationella kulturen, något som kan definieras som den gemensamma mentala 

programmeringen hos människorna inom nationen. Detta påverkar i stor utsträckning de 

ekonomiska och politiska faktorerna i den nationella kontexten i och med att landets 

institutioner både influeras av, och härstammar från denna gemensamma kultur. Hofstede 

(1980) menar att även de teorier som utvecklas i ett visst lands kontext kan anses spegla den 

nationella kulturen. Detta fenomen diskuteras även av Lubatkin et al. (2005), vars studie visar 

att det föreligger svårigheter i att anamma en annan nations styrningspraktiker, då dessa kan 

påstås vara lösningar på en specifik uppsättning problem i en specifik kontext. Redan under 

1980-talet forskade Hofstede (1980) i huruvida vetenskapliga teorier är universella och 

därmed applicerbara oavsett kontext, eller om olika kontexter kan innebära olika resultat av 
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samma teori. Resultatet i studien visade att skillnad i kontext även medför skillnad i hur 

teorierna fungerar i verkligheten, och att en ursprunglig idé ofta måste anpassas till den lokala 

kulturen för att uppnå önskad effekt. Om en sådan skillnad föreligger mellan den amerikanska 

och svenska kontexten, hur bör amerikanska teorier såsom HRT då tolkas och hanteras när de 

ska implementeras i svenska organisationer? 

 

3.2.1. Den svenska och amerikanska kontexten utifrån Hofstede 

I ett försök att konkretisera vad de kulturella skillnaderna mellan länder bestod i, etablerade 

Hofstede (1980) fyra huvudsakliga kriterier där olika nationella kontexter varierar; 

maktdistans, osäkerhetsundvikande, individualism och maskulinitet. Ramverket har sedan 

dess utvecklats och två nya dimensioner har tillkommit i efterhand; långtidsorientering samt 

tillfredsställelse (Hofstede, 2011). 

 

3.2.1.1. Maktdistans 

Maktdistans är kopplat till synen på ojämlik fördelning av makt i samhället där låg 

maktdistans kännetecknas av uppfattningen att alla människor är lika och ska ha samma 

rättigheter, medan hög maktdistans kännetecknas av att människor är olika och att det därmed 

även behöver finnas ojämlikhet i samhället (Hofstede, 1980). Både USA och Sverige har en 

låg maktdistans sett ur ett globalt perspektiv, men maktdistansen är lägre i Sverige. Utifrån 

Hofstede Insights (2019) illustreras den låga maktdistansen inom det svenska arbetslivet av 

decentraliserad makt genom ett coachande ledarskap, bemyndigande av medarbetare, 

informella attityder och en direkt kommunikation. Medarbetare förväntar sig att deras åsikt 

hörs och värderas, att chefen är tillgänglig och att alla behandlas lika. Inom den amerikanska 

kontexten är alla människors lika rättigheter viktigt, men inom arbetslivet förekommer direkt 

och informell kommunikation enbart till en viss gräns (Hofstede Insights, 2019).  

 

3.2.1.2. Osäkerhetsundvikande 

Osäkerhetsundvikande handlar om i vilken grad osäkra eller mångtydiga situationer upplevs 

som hotfulla av landets invånare, något som bland annat illustreras i samhällets tolerans för 

avvikande beteenden (Hofstede, 1980). Både i det amerikanska och svenska samhället 
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förekommer det en förhållandevis låg grad av osäkerhetsundvikande, och därmed även en 

relativt hög tolerans för dem som skiljer sig från normen (Hofstede Insights, 2019).  

 

3.2.1.3. Individualism - Kollektivism 

Individualistiska samhällen kännetecknas av en förväntan om att individer är ansvariga för att 

ta hand om sig själva och sin närmaste familj, medan kollektivistiska samhällen har en 

förväntan om att det är gruppen som individen tillhör, exempelvis en klan, som ska ta hand 

om dem i utbyte mot individens absoluta lojalitet (Hofstede, 1980). Både USA och Sverige 

kan beskrivas som individualistiska länder, något som enligt Hofstede (2011) karaktäriseras 

av att människor definieras som individer och anser att var människa ansvarar för att ta hand 

om sig själv.  

 

3.2.1.4. Maskulinitet - Femininitet  

Denna kulturella aspekt illustrerar om samhällets dominerande värden främst är maskulina 

eller feminina, och i denna aspekt ligger den största skillnaden mellan den svenska och 

amerikanska kontexten (Hofstede Insights, 2019). USA kännetecknas av en starkt maskulin 

kultur, vilket innebär att människan lever för att arbeta och det är prestationer, pengar och 

materiella ting som värderas högst (Hofstede, 1980). Den som är stark eller framgångsrik ska 

beundras (Hofstede, 2011), och människor arbetar hårt för att erhålla finansiella belöningar 

som gör det möjligt att visa upp sin framgång (Hofstede Insights, 2019). Sverige är, i kontrast 

till detta, ett samhälle med starkt feminina värderingar där det är viktigt att se till att alla 

inkluderas och att det finns en balans mellan arbete och fritid. Kännetecknande för ett sådant 

samhälle är enligt Hofstede (1980) att människan arbetar för att leva och att hänsyn till 

jämlikhet, livskvalitet, människa och miljö är viktigt. Svenskar strävar därmed efter att nå 

livskvalitet genom att trivas med det man gör (Hofstede Insights, 2019). Inom arbetslivet 

värderas jämställdhet, solidaritet och kvalitet, och det anses att konflikter ska lösas genom 

diskussion och kompromisser. 
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3.2.1.5. Kort tidsorientering - Lång tidsorientering  

Denna dimension relaterar till vilket tidsfokus som samhället har, där USA kännetecknas av 

kort tidsorientering (Hofstede, 2011). Detta illustreras inom företagsvärlden genom att årets 

resultat är vad som prioriteras i första hand (Hofstede & Minkov, 2010). Även den 

amerikanska managementlitteratur som lagt grunden för dagens HR-funktion, kan enligt 

Watson (2004) hävdas präglas av vikten av kortsiktig måluppfyllelse. I jämförelse med USA, 

har Sverige ett mer långsiktigt fokus och anses ligga mellan kort och lång tidsorientering 

(Hofstede, 2011).  

 

3.2.1.6. Tillfredsställelse - Återhållsamhet 

Denna aspekt speglar hur kulturen reglerar människors önskan av att ha roligt och njuta av 

livet, där återhållsamhet innebär strikta sociala normer och tillfredsställelse en stor frihet 

(Hofstede, 2011). Här ses både Sverige och USA, i likhet med stora delar av västvärlden, 

tillhöra en kultur som präglas av tillfredsställelse snarare än återhållsamhet (Hofstede, 2011). 

 

3.2.2. Övriga särdrag i den svenska kontexten 

Som komplement till Hofstedes kulturdimensioner beskrivs det av Berggren och Trägårdh 

(2015) att ett annat särdrag i den svenska kontexten är paradoxen mellan stor individuell frihet 

och stark statlig makt. Detta förklaras genom begreppet statsindividualism, som beskriver 

strukturen på den svenska välfärdsmodellen. Genom statens tillhandahållande av resurser 

anses det skapas ett oberoende för individen från familj och arbetsgivare, och således ge en 

grundtrygghet för medborgarna (Berggren & Trägårdh, 2015). I jämförelse med många andra 

länder föreligger det också enligt Beilmann, Kööts-Ausmees och Realos (2018) studie även en 

mycket hög nivå av generaliserat förtroende inom de nordiska länderna, däribland Sverige. 

Generaliserat förtroende beskrivs av Realo, Allik och Greenfield (2008) som det förtroende en 

människa har för andra medlemmar av samhället, såväl kända som okända. I fråga om det 

svenska arbetslivet, beskriver Andersson (2018) även att svenska organisationer i allmänhet är 

mer decentraliserade än andra länder, vilket gör etableringen av relationer viktigare. Att anta 

ett relationellt perspektiv skulle därmed kunna hävdas vara av särskilt stor betydelse inom en 

svensk kontext. 
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3.3. Utbytesteori och anställningsförhållandet 

Trots de kulturella skillnader som tidigare presenterats, är anställningsförhållandet en relation 

som förekommer i både den svenska och amerikanska kontexten. Watson (2006) menar att 

denna relation mellan medarbetare och organisation bygger på ett frivilligt utbyte som är 

strategiskt från båda parter, eftersom båda parter byter vissa materiella eller symboliska 

resurser för att tillägna sig andra sådana. Enligt Aryee, Budhwar och Chen (2002) kan den 

utbytesrelation som en anställningsrelation innebär definieras som antingen ett ekonomiskt 

eller ett socialt utbyte. 

 

3.3.1. Ekonomisk utbytesteori 

Den ekonomiska utbytesteorin representerar diskreta, finansiella interaktioner och betonar 

ekonomiska och materiella aspekter av ett utbyte. Ekonomiska utbyten medför inga 

långsiktiga förpliktelser mellan parterna utan snarare belöningar, såsom lön och andra 

förmåner, för enskilda prestationer (Shore, Tetrick, Lynch & Barksdale, 2006). Karaktäristiskt 

för ett ekonomiskt utbyte är också att ett sådant vanligen regleras i ett formellt kontrakt, där 

lagliga sanktioner kan vidtas om detta inte skulle uppfyllas av endera parten (Aryee et al., 

2002). Den ekonomiska utbytesteorin kan anses vara dominerande inom det systemteoretiska 

perspektivet, något som illustreras av Merchant och Van der Stedes (2017) betoning på vikten 

av just monetära incitament. 

 

3.3.2. Social utbytesteori 

Till skillnad från den ekonomiska utbytesteorin är social utbytesteori baserad på immateriella 

medel som inte är kvantifierbara, fördelarna är inte ett exakt pris i fråga om ett enda 

kvantitativt växlingsmedel utan tenderar i stället att skapa känslor av exempelvis tacksamhet, 

förtroende och skyldighet (Blau, 1986). Exempelvis bidrar stöd, råd, erkännande och positiva 

attityder som empati och ömsesidig hjälp till att strukturera sociala utbyten mellan individer. 

Cropanzano och Mitchell (2005), menar att ett socialt utbyte består av handlingar som är 

styrda och beroende av att andra individer reagerar på dem och handlar tillbaka, vilket över 

tid resulterar i ömsesidiga transaktioner och givande relationer. Enligt Blau (1986) innebär det 
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således principen om att en individ gör en annan individ en tjänst samtidigt som det finns en 

allmän förväntan om en framtida utdelning. Utbytesrelationers utveckling är en långsam 

process som påbörjas med transaktioner där endast en låg grad av förtroende krävs eftersom 

risken är mindre till en början. Förutsättningen för upprätthållandet av relationerna på lång 

sikt är däremot starkt beroende av förtroendet sinsemellan individerna (Blau, 1986).  

I en anställningsrelation skulle ett socialt utbyte kunna påbörjas genom att organisationen, 

eller dess representanter, behandlar medarbetarna på ett rättvist sätt då detta illustrerar välvilja 

gentemot dessa. Detta medför i sin tur en upplevd skyldighet från medarbetarna att återgälda 

organisationens välvilja (Aryee et al., 2002). Genom att båda parter sedan fullföljer sina 

skyldigheter och förväntningar mot varandra, antyder individerna tillförlitlighet och en 

ömsesidig tillit utvecklas (Blau, 1986). Eisenberger, Huntington, Hutchison och Sowa (1986) 

använde den sociala utbytesteorin för att hävda att anställda som upplever ett högt 

organisatoriskt stöd, det vill säga att deras socioemotionella behov bemöts, i sin tur genererar 

ett ökat engagemang gentemot organisationen. Om det organisatoriska stödet även uppfyller 

medarbetarnas behov av godkännande och beröm, tenderar medarbetaren att skapa en positiv, 

känslomässig relation gentemot organisationen. Detta bidrar till ökade prestationer för att nå 

organisationens mål, då medarbetarna har lättare att acceptera och respektera de 

organisatoriska prioriteringarna. Författarna lyfter således värdet av det sociala utbytet i 

sambandet mellan graden upplevt organisatoriskt stöd och graden av ömsesidigt engagemang 

(Eisenberger et al., 1986), och detta fenomen stärks ytterligare av Cropanzano och Mitchell 

(2005). Utifrån den aktuella studiens relationella perspektiv är det därmed av stor vikt att 

inom organisationer även ta hänsyn till möjliga sociala utbyten och deras utfall. 

 

3.4. Medarbetarskap 

Sådana väl fungerande sociala utbyten är en grundläggande förutsättning för att den filosofi 

som benämns som medarbetarskap ska fungera. Medarbetarskapsfilosofin ligger även till 

grund för det relationella perspektivets syn på medarbetaren som en aktiv aktör och potentiell 

värdeskapare. Enligt Tengblad (2009) har medarbetarskap fått allt större betydelse i dagens 

organisationer. Denna filosofi representeras, efter Tengblads förklaring, av den filosofi om 

hur arbete bör organiseras för att arbetslivet ska resultera i effektivitet och goda resultat, 

kombinerat med socialt ansvarstagande, välbefinnande och arbetsglädje. Även om denna 
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filosofi kan ha vissa variationer är utgångspunkten att anställda bör ha en aktiv och 

ansvarstagande roll, de ska ges möjlighet till stöd och utmaning, lärande och utveckling såväl 

som gemenskap och samarbete.  

 

 

Figur 3: Medarbetarskapshjulet, utbyggd version (Tengblad, 2009 s. 26) 

 

Om tillräckligt många av organisationens medlemmar står bakom och tillsammans agerar för 

att främja dessa förutsättningar, kan hjulet bli självförstärkande och bidra till en positiv 

utveckling av organisationens medarbetarskap (Andersson, 2018). Detta måste enligt 

Tengblad (2009) utövas i samspel med gott ledarskap, något som kräver en ömsesidig respekt 

samt en etablerad och förtroendefull relation till medarbetarna som ska ledas. Förtroende 

anses vara en grundläggande förutsättning för att få hjulet i rullning, något som hävdas skapas 

av dialog (Andersson, 2018). Detta innebär att grunden till förtroende beskrivs ligga i 

interaktionen mellan människor (Tengblad, 2009). För att organisationen ska arbeta åt samma 

håll, anser Andersson (2018) att det krävs relationer människor emellan som präglas av 

samarbete. 

 



26 

 

 

3.4.1. Förtroende och öppenhet 

Blau (1986) beskriver att förtroende är kärnan i långsiktigt hållbara relationer och i likhet med 

detta betonar Andersson (2018) att förtroende människor emellan är nyckeln till alla 

välfungerande relationer. Enligt Mayer, Davis och Schoorman (1995) innebär förtroende en 

parts villighet att vara sårbar för en annan parts handlingar. Detta baseras på en förväntan om 

att den andra parten kommer att utföra en viss handling som är viktigt för parten, oavsett vilka 

möjligheter som finns för att kontrollera eller övervaka parten. En part, kan i detta 

sammanhang likaväl handla om en individ som en grupp (Serva, Fuller & Mayer, 2005). 

Eftersom förtroende har en koppling till att vara sårbar, antyder detta att förtroende innebär en 

villighet för risk (Mayer, Davis & Schoorman, 2007). Detta kan även anses ligga i linje med 

Strauss (2006) beskrivning av förtroende som en tro på att ingen part kommer att dra 

otillbörlig fördel av den andra. En liknande definition görs av Delhey och Newton (2005) som 

ser förtroende som en tro på att människor kommer att se till andra människors intressen och 

undvika att avsiktligt eller medvetet skada dem om de kan undvika det. Tengblad (2009) och 

Andersson (2018) beskriver att dialog är ett viktigt verktyg för att skapa förtroende och 

öppenhet inom organisationer, oavsett vilka relationer det handlar om. Den särskilda 

samtalsformen dialog beskrivs av Dixon (1996) bygga på ett antagande om att alla människor 

har tillräcklig intellektuell förmåga och rätt till att själva göra tolkningar av världens 

beskaffenhet. Syftet med dialog beskrivs därmed vara att ta del av andra människor viktiga 

insikter, och inte att få dem att bete sig på det sätt som önskas (Dixon, 1996). 

 

3.4.2. Gemenskap och samarbete 

Att utveckla gemenskap och samarbete i en organisation är ingenting som går snabbt, utan 

tvärtom tar lång tid (Andersson, 2018). Det går dock att främja utvecklingen av detta genom 

att organisera regelbundna sociala aktiviteter vars syfte är att bidra till ökad samhörighet och 

förbättrad stämning på arbetsplatsen (Tengblad, 2009). En utmaning kopplat till samarbete, är 

att komma runt de interna gränser som kan utgöras av exempelvis roller, funktioner eller 

strukturer, och trots dessa faktorer nå ett effektivt samarbete (Andersson, 2018). 
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3.4.3. Engagemang och meningsfullhet 

Utifrån social utbytesteori kan organisationen uppnå engagemang från medarbetare genom att 

visa engagemang gentemot dem, något som ligger i linje med Bates (2004) beskrivning av att 

förbättrat engagemang ofta grundar sig i att börja med att fråga hur medarbetarna mår. En 

hjälp i att utveckla engagemang och meningsfullhet i arbetet är att medarbetarna tillåts att 

vara delaktiga i arbete med utveckling och visioner. Även om arbetsplatsen aldrig når en 

perfekt nivå, anses sådana ansträngningar i sig utgöra en positiv inverkan på engagemang 

(Tengblad, 2009). En människas engagemang i sitt arbete definieras av Roberts och 

Davenport (2002) som graden av involvering och entusiasm i detta. Engagerade medarbetare 

hävdas av Ulrich och Dulebohn (2015) arbeta hårdare, något som även Roberts och 

Davenport (2002) beskriver som en av engagemangets fördelar, tillsammans med bättre 

produktivitet och högre chanser för måluppfyllelse. Därav kan det tyckas naturligt att en 

mängd forskare inom olika områden och tidsperioder ser personalens engagemang som en 

viktig faktor för organisatorisk framgång (Andersson, 2018; Cropanzano & Mitchell, 2005; 

Eisenberger et al., 1986; Roberts & Davenport, 2002; Tengblad, 2009; Ulrich 1995; Ulrich & 

Dulebohn, 2015). 

För att hantera engagemang krävs dock en förståelse för vad som påverkar detta fenomen. I en 

studie av Schuck, Rocco och Albornoz (2011) kritiseras uppfattningen om att det skulle finnas 

bestämda faktorer som leder till engagemang, då detta är beroende av individens tolkning. 

Författarna hävdar att engagemang uppstår som följd av samspelet mellan miljö och 

människa. Faktorer beskrivs innefatta både påtagliga element såsom relationer och processer 

inom organisationen, såväl som immateriella element som förtroende, samarbete, trygghet och 

gemenskap. Människan består i sin tur av både externa element såsom personens hälsa, samt 

av interna element som personens känslor i fråga om exempelvis motivation, förtroende och 

känsla av att värdesättas. Schuck et al. (2011) hävdar vidare att det inte går att avgöra vilka 

faktorer som leder till engagemang, då utfallet är beroende av hur individen uppfattar och 

därmed tolkar sin miljö. Detta kan anses utmana det systemteoretiska perspektivets betoning 

på att rätt inputs är vad som avgör utfallet. Det relationella perspektivet tar större hänsyn till 

komplexitet och variation.   
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3.4.4. Ansvarstagande och initiativ 

Enligt Andersson (2018) är det den eller de som känner sig ansvariga i en situation som 

tenderar att handla, vilket innebär att det finns ett tydligt samband mellan handling och 

ansvar. För att individer ska vara villiga att ta initiativ krävs det att de har inflytande och 

någon form av auktoritet över arbetssituationen (Tengblad, 2009) och sannolikheten är större 

att bemyndigade medarbetare tar egna initiativ (Andersson, 2018). 

 

3.5. Betydelsen av individens tolkning 

Ett problem som HRT inte tar hänsyn till, beskrivs av Pombo och Gomes (2018) bestå i att 

anställdas attityder och beteenden som uppstår till följd av HR-aktiviteter är starkt beroende 

av individens uppfattning om HR. I likhet med detta menar Watson (2006) att det är viktigt att 

se till den mening som individer kopplar till sitt arbete, då detta anses påverka både deras 

attityder och beteenden. Blumer (1969) anser att det är meningen som en individ fäster vid en 

situation, som avgör vilket beteende som uppstår. Detta ligger även i linje med den studie som 

Nishii et al. (2008) genomförde, som visar att individens tolkning avgör vilka attityder och 

beteenden som uppstår i respons på en situation. De betonar exempelvis att det inte är HR-

praktiker i sig som är det avgörande för utfallet, utan snarare hur avsikten som ligger bakom 

dem uppfattas och tolkas av medarbetarna.  

Detta har även kopplingar till den beskrivning av engagemang som Schuck et al. (2011) ger 

som den helhetsbedömning individen gör av miljön för att sedan tolka den utifrån sitt eget 

perspektiv baserat i erfarenheter och värderingar. En sådan tolkning kan även anses ha 

kopplingar till teorin om symbolisk interaktionism där den mening som individer skapar av 

sin sociala verklighet genom interaktion med andra, enligt Dennis (2011) definieras som 

individens tolkning av sin miljö och aktörerna inom denna. Denna mening hävdas av Blumer 

(1969) ligga till grund för hur människor beter sig. Därmed är uppkomsten av mening en 

produkt av social interaktion som kräver aktiv tolkning av individen för att resultera i 

beteende (Dennis, 2011). För att förtroende ska uppstå krävs det exempelvis en tolkning om 

att en annan part inte kommer dra otillbörlig fördel av den andra (Strauss, 2006), och för att 

engagemang ska uppstå krävs det en positiv tolkning av miljön utifrån människans personliga 

erfarenheter (Schuck et al., 2011). Eftersom olika medarbetare kan antas ha olika 

uppfattningar om verkligheten, kommer även deras tolkningar av avsikterna bakom HR-
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praktiker att skilja sig åt och således även resultera i olika beteenden (Pombo & Gomes, 

2018). Med detta som bakgrund skulle det kunna hävdas att HR-funktionens grad av 

framgång och värdeskapande för organisationen inte enbart härstammar från optimering av 

HR-aktiviteter, utan i praktiken är beroende av medarbetarnas tolkningar och uppfattningar 

om dessa aktiviteter samt avsikten bakom dessa. 

 

3.6. Överlevnad utifrån ett relationellt perspektiv 
 

 

Figur 4: Egendesignad modell över organisatoriska relationella processer och sambandet mellan 

dessa och organisatorisk överlevnad, utifrån ett relationellt perspektiv.  

 

Det relationella perspektivets syn på överlevnad ligger nära den beskrivning av organisatorisk 

överlevnadsförmåga som Lengnick-Hall et al. (2011) gör av resiliens som ett internt utvecklat 

fenomen. Då samtliga aktörer inom organisationen utifrån det relationella perspektivet ses 

som aktiva aktörer och möjliga värdeskapare oavsett formell position, innebär det att samtliga 

relationer kan utgöra möjlig påverkan för överlevnaden. Pilarna i cirkeln illustrerar således 

både riktningar för värdeskapande, samt relationers vikt för att sådant värdeskapande ska ha 

möjlighet att uppstå. Därav är den relationella modellen nära besläktad med 

medarbetarskapsfilosofin, där vikten av förtroendefulla relationer som präglas av samarbete 

beskrivs som en förutsättning för att organisationens medlemmar ska arbeta åt samma håll 
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(Andersson, 2018). I tillägg till externa intressenters möjliga påverkan, tas i modellen även 

stor hänsyn till möjlig påverkan från kontextuella faktorer. 
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4. Metod 

 

 

I metodkapitlet följer en redogörelse för genomförandet av studien. Inledningsvis beskrivs och 

motiveras valet av forskningsmetod för att därefter förklara de angreppssätt och metoder som 

avses användas. Vidare diskuteras tillförlitlighet, trovärdighet samt etiska överväganden och 

hur vi ämnar förhålla oss till dessa i genomförandet. Möjlig kritik samt för- och nackdelar 

med de metoder och tillvägagångssätt som anlagts diskuteras, för att avslutningsvis i kapitlet 

visa på hur den abduktiva processen medfört att uppsatsen omformats under processens 

gång. 

 

 

4.1. Metodval 

Som beskrivits i studiens inledande problemformulering avser vi utreda hur medarbetares 

relation till HR-funktionen ser ut idag, efter att HR antagit den strategiska position som 

förespråkas enligt HRT. Med hjälp av det empiriska material som vi skapat, vill vi därefter 

undersöka hur denna relation kan förstås i förhållande till organisatorisk resiliens. Då resiliens 

är ett stort, komplext och holistiskt fenomen finns det många möjliga faktorer som kan 

påverka utfallet av det. Den avgränsning som gjorts i denna studie ämnar till att endast 

utforska möjlig påverkan från en av dessa faktorer, nämligen relationen mellan medarbetare 

och HR. Då vi ämnar utreda problemet genom ett medarbetarperspektiv, för att sedan anlägga 

dessa resultat på ett större, företagsekonomiskt perspektiv anser vi att en abduktiv metod 

lämpar sig bäst för vår studie. I stället för att, som en deduktiv metod hade inneburit, endast 

anlägga teori på empiri, eller genom en induktiv metod enbart anlägga empiri på teori 

(Alvehus, 2013), har en växelverkan mellan dessa genomförts. Genom en abduktiv metod 

behandlas först teorin, sedan empirin för att därefter återigen knyta an till teorin. Det sker 

således en genomgående växelverkan mellan teori och empiri genom arbetet (Alvehus, 2013).  

I skapandet av det empiriska materialet finns det två angreppssätt, kvantitativ samt kvalitativ. 

Kvantitativa data går att mäta och räkna på, det rör sig ofta om siffror och handlar således ofta 

om jämförelser, statistiska genomsnitt eller sannolikheter. När det kommer till en kvalitativ 
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forskning handlar det snarare om mönster och förståelse (Trost, 2010) och ämnar till att skapa 

en djupare innebörd och mening (Alvehus, 2013). Då denna studie syftar just till en djupare 

förståelse för hur relationer inom en organisation kan påverka på flera olika nivåer, är just ett 

kvalitativt angreppssätt passande. Då Alvehus (2013) menar att det i de fall där det ämnas 

utredas hur människor handlar och tänker är nästintill ofrånkomligt att inte använda sig utav 

intervjuer, har vi valt att använda oss av just detta för vår empiriska datainsamling. 

Vi beslutade oss för att genomföra en fallstudie kring de effekter ett införande av HRT kan 

innebära i organisationer. Att definiera vad som är ett fall kan vara besvärligt då de kan 

variera i omfattning, exempelvis kan ett fall innebära ett land eller en enskild person 

(Alvehus, 2013). En fördel med att genomföra en fallstudie kan vara graden av flexibilitet den 

ger vid skapandet av det empiriska materialet (Lind, 2014). Dessutom kan en fallstudie vara 

mer lämplig när det handlar om att fånga människors åsikter och synsätt, snarare än en exakt 

redogörelse av verkligheten (Merriam, 1994). Med tanke på att studien ämnar skapa förståelse 

för medarbetarnas uppfattning, ansåg vi att en fallstudie är en lämplig metod. 

 

4.2. Urval 

Vårt syfte med studien är att bidra till ökad förståelse över hur HRT kan förstås ur ett 

medarbetarperspektiv, med särskild betoning på hur relation och förtroende ser ut. Då vi avser 

utreda omorganisationens påverkan på relationer har vi valt att intervjua medarbetare från 

yrkesgrupper som är verksamma inom LO-området, i stället för tjänstemän. Detta val gjordes 

på grund av en uppfattning av att tjänstemän och HR-medarbetare ofta har en liknande 

arbetsmiljö och i många fall även arbetar i samma lokaler. Då HR-transformationens struktur 

innebär att HR-funktionen flyttas längre från organisationens medarbetare skulle en studie av 

tjänstemän och HR kunna ge ett missvisande resultat då deras arbetskontext kan innebära 

större möjligheter till vardaglig interaktion och relationsbyggande än vad som är tänkt enligt 

HRT. Genom att intervjua medarbetare inom LO-området vars arbetsuppgifter främst är 

förlagda till den operativa verksamheten, anser vi att vi får en mer rättvis bild av hur HRT kan 

tolkas utifrån ett medarbetarperspektiv. Detta på grund av att det anses föreligga mindre risk 

att dessa medarbetare kan bygga informella relationer till HR i sitt vardagliga arbete, vilket 

ökar möjligheterna för att vi studerar det som avses studeras.   
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I valet av organisation har vi valt att avgränsa oss till tre medelstora till stora organisationer 

som samtliga genomfört en HRT i form av en shared service organisation. Dessa 

organisationer är alla verksamma inom Skövde Kommun. Denna avgränsning görs då vi 

upplever att det finns organisationer som lever upp till de kriterier vi vill undersöka här i 

närområdet, och anser därmed att det är bättre att minimera restider, för att i stället kunna 

lägga denna tid på produktivt arbete. Mängden organisationer tror vi bidrar till att skapa bredd 

utan att materialet blir för stort och svårhanterligt. När det gäller organisationerna så återfinns 

de i tre olika branscher, medan de intervjuade personerna kommer att vara medarbetare inom 

dessa organisationer. Därmed har vi utgått från ett heterogent urval vad gäller organisationer, 

men ett homogent urval när det gäller respondenter. Ett heterogent urval kan skapa bredare 

insikter och kan ge mer nyansrikedom, medan ett homogent urval gör det enklare att göra 

jämförelser (Alvehus, 2013). På så vis vill vi försöka fånga bredd men även ha möjlighet att 

göra jämförelser mellan de olika intervjupersonernas uppfattningar. Det som vi avsett att 

fånga i dessa intervjuer är medarbetares uppfattning om HR som funktion, deras relation till 

denna funktion samt deras förtroende för denna. 

Både vid val av organisationer och respondenter, har vi genomfört ett målstyrt urval. Detta 

kan definieras som ett urval där man väljer ut analysenhet, exempelvis individer eller 

organisationer, utifrån den relevans de har för att skapa förståelse för ett socialt fenomen 

(Bryman & Bell, 2017). När det gäller urval av respondenter har ett så kallat snöbollsurval 

genomförts, vilket innebär att vi börjat med att intervjua en person för att sedan be denne 

rekommendera någon annan för att på så vis få bollen i rullning (Hallin & Helin, 2018). 

 

4.3. Empiriskt material 

 

4.3.1. Tillvägagångssätt 

När det kommer till intervjuns mål och väg till målet, brukar intervjuns grad av struktur 

diskuteras. Det finns strukturerad, semistrukturerad samt ostrukturerad intervjumetod. 

Generellt kan sägas att ju högre grad av struktur intervjun har desto mer kontrollerad och 

förutbestämd är den, exempelvis kan en strukturerad intervju påminna om en enkät (Alvehus, 

2013). Vi valde att utföra semistrukturerade intervjuer då dessa enligt Alvehus (2013) erhåller 
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en större möjlighet att påverka innehållet, till exempel med följdfrågor, utan att det blir ett helt 

öppet samtal som en ostrukturerad intervju skulle innebära eller att det interaktiva elementet 

missas med en helt strukturerad intervju. Genom en semistrukturerad metod tror vi oss kunna 

skapa en djupare förståelse för fenomenet vi vill utreda. Vi tilläts genom denna metod att ha 

förberedda, strukturerade frågor samtidigt som samtalet kunde hållas relativt öppet. Genom 

möjligheten att kunna ställa följdfrågor, försäkrar vi oss samtidigt om att intervjupersonens 

beskrivning stämmer överens med så som vi tolkar den. 

Vi hade som målsättning att totalt utföra nio till tio intervjuer då vi anser att det uppnår 

datamättnad, utan att bli så pass stort att en djupgående analys inte är genomförbar. Med för 

många intervjuer kan materialet bli svårhanterligt och detaljer som är viktiga kan missas 

(Trost, 2010). Intervjuer kan enligt Alvehus (2013) genomföras på flertalet olika sätt, 

exempelvis via röst- och videosamtal, eller ansikte mot ansikte. Samtliga intervjuer har utförts 

genom ett personligt möte där vi båda två medverkat som intervjuare. Detta kan vara till 

fördel framförallt då det ger intervjuarna möjligheter till att komplettera varandra (Trost, 

2010).  

Då vi valde att använda oss utav ett snöbollsurval, som enligt Hallin och Helin (2018) innebär 

att den person som intervjuas vidare rekommenderar tänkbara kandidater, kontaktade vi till en 

början endast ett fåtal personer för en förfrågan om att delta i studien. Därefter tog vi 

successivt kontakt med de personer som vi blev rekommenderade. Vi presenterade oss samt 

vad syftet med vår studie var. Vidare utformades en intervjuguide med frågor utefter de teman 

vi ansåg som relevanta för kommande analys. Intervjuguiden syftar till att strukturera frågorna 

i en viss ordning men kräver inte av den anledning att den följs till punkt och pricka. Enligt 

Bryman och Bell (2017) kan intervjuaren avvika från guiden vid exempelvis följdfrågor. Inför 

intervjun informerade vi ännu en gång om vilka vi var och vad studien syftar till att utforska. 

Vi efterfrågade ett godkännande av att spela in samtalet, samt upplyste personerna om 

anonymiteten kring både de personliga och organisatoriska uppgifterna. 

 

4.3.2 Förberedelser 

När det empiriska materialet inhämtats, är det första steget i den empiriska analysen att 

transkribera det (Alvehus, 2013). Utfallet blev tio genomförda intervjuer varav material från 

nio utav dem transkriberades och användes i studien. Då den tionde respondenten, mellan vår 
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första kontakt och intervjutillfället, erhållit en ny befattning ansågs hen ha betydligt större 

insikt i HR-funktionen än vad de övriga respondenterna hade. Detta skulle på så vis kunna 

leda till att resultatet blivit missvisande. Nästa steg, då materialet transkriberats, är enligt 

Alvehus (2013) att skapa en djupare förståelse för det. Detta diskuteras även av Rennstam och 

Wästerfors (2015) som använder termen att umgås med materialet, som bland annat anses 

bidra till att analytikern lär sig hitta i materialet. Därav krävdes det att materialet gicks 

igenom flertalet gånger, både före, under och efter analysprocessen.  

 

4.3.3 Analys av empiriskt material 

Utifrån Rennstam och Wästerfors (2015) hävdas allt analysarbete bestå av sortering, 

reducering och argumentering, tre steg som även Alvehus (2013) beskriver i fråga om analys. 

Detta var en struktur vi tog till oss och beslöt oss att jobba efter för att kunna arbeta med det 

ganska omfattande transkriberade materialet på ett metodiskt sätt. Då Trost (2010) beskriver 

att distans till intervjun kan bidra till en bättre analys, avvaktade vi i möjligaste mån med 

analysarbetet tills efter att intervjuerna var avklarade.     

I fråga om sortering valde vi att utgå från vad Rennstam och Wästerfors (2015) beskriver som 

en tematisk sortering, vilket betyder att materialet sorterades efter återkommande innehåll. 

Utifrån Alvehus (2013) kan detta påstås vara till hjälp både i hanteringen av materialet och för 

att kunna strukturera upp det, något som vi upplevde fungerade bra då vi kunde tyda vilka 

teman som återkom i merparten av intervjuerna. Sorteringen skapade således en bättre 

ordning och överblick över materialet, något som av Rennstam och Wästerfors (2015) 

beskrivs vara syftet med detta steg.   

Därefter bör materialet reduceras för att inte vara alltför omfattande och därmed riskera att bli 

kraftlöst (Alvehus, 2013). Detta gjorde vi genom att vi båda läste materialet för att därefter 

diskutera och reflektera kring det. Detta bidrar till att minska risken för att viktig information 

sorteras bort, som då skulle kunna resultera i att materialet blir missvisande. Rennstam och 

Wästerfors (2015) betonar att reduceringsprocessen kan beskrivas som brutal, något som vi 

kunde relatera till då vi skar bort delar av det noggrant sorterade materialet för att välja ut det 

mest representativa. Som tidigare nämnts var vi dock försiktiga i vad vi reducerade, men 

upplevde detta steg som nödvändigt då det bidrog till att materialet antog en mer bestämd och 

tydlig form.  
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Syftet med argumentationen är enligt Rennstam och Wästerfors (2015) att kunna hävda något 

med hjälp av det insamlade materialet. Enligt Alvehus (2013) kopplas det empiriska 

materialet ihop med den teoretiska referensramen, och skapar på så vis en argumentation. 

Rennstam och Wästerfors (2015) kallar denna form av argumentation för teoretisering, något 

som enligt Swedberg (2012) hävdas härstamma från det grekiska ordet för begrunda. Således 

kan teoretisering handla om att visa en synvinkel eller ett betraktelsesätt ur vilket ett fenomen 

kan betraktas (Rennstam & Wästerfors, 2015), och därav kan detta steg kopplas samman med 

att hävda något på egen hand (Swedberg, 2012). I denna argumentationsprocess har vi försökt 

lägga tonvikten på att visa hur ett alternativt perspektiv kan bidra med ytterligare kunskap.   

 

4.4. Tillförlitlighet och trovärdighet 

Vid tolkande intervjustudier, används sällan begrepp som objektivitet, representativitet och 

generaliserbarhet. Enligt Bryman och Bell (2017) kan ett alternativt sätt att bedöma och 

värdera kvalitativa studier vara att se till trovärdighet och autenticitet. För att avgöra studiens 

trovärdighet bedöms de fyra underkriterierna tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och 

konfirmering, som var och en svarar mot de kvantitativa kriterierna intern validitet, extern 

validitet, reliabilitet samt objektivitet (Bryman & Bell, 2017). För att en studie ska vara 

trovärdig, är det även viktigt att det finns tydlig information om intervjupersoner, studiens 

genomförande, analysens genomförande samt över hur slutsatser har dragits (Hallin & Helin, 

2018). Dessa delar är något som vi utförligt redogör för i uppsatsens analyskapitel, för att öka 

trovärdigheten. 

Ett annat nyckelord i fråga om trovärdighet, är reflexivitet, vilket innebär redogörelse för hur 

forskarens egna erfarenheter och utgångspunkter kan ha påverkat studien (Hallin & Helin, 

2018). Detta kommer att speglas genom våra individuella reflektioner. Då citat från intervjuer 

även kan anses öka trovärdigheten (Hallin & Helin, 2018), kommer detta även vara ett inslag i 

vår empiri. En studies autenticitet kan enkelt beskrivas som att de intervjuade personerna ska 

kunna bekräfta den empiriska berättelse som genomförts av forskaren (Hallin & Helin, 2018). 

Att anlägga en kritisk hållning innebär att varken det empiriska materialet eller tidigare 

forskning inom det studerade området accepteras som sanning utan reflektion, utan att 

studiens olika delar präglas av en öppenhet för att saker kan förstås på olika sätt (Hallin & 

Helin, 2018). Detta har vi förhållit oss till genom att ta upp både allmänt accepterade teorier 
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och kritisk teori i den teoretiska referensramen, samt att vi har betonat att det empiriska 

materialet speglar de enskilda intervjupersonernas uppfattningar och inte är en allmän 

sanning. 

 

Syftet med uppsatsen är som tidigare nämnts att skapa en ökad förståelse och nya insikter, 

inte att skapa en komplett kartläggning av verkligheten. För att respondenternas svar ska 

spegla verkligheten i så hög utsträckning som möjligt, har vi valt att anonymisera 

respondenterna samt de olika organisationerna. Anonymisering kan bidra till att det inte går 

att avgöra vilka som intervjuats, vilket är i enlighet med konfidentialitetskravet, samt att detta 

minskar risken att känslig information sprids (Hallin & Helin, 2018). 

 

4.5. Etiska överväganden 

När en intervjustudie utförs finns det många etiska principer att vara medveten om och 

förhålla sig till. Forskare inom samhällsvetenskaplig forskning i Sverige förväntas följa 

Vetenskapsrådets etiska riktlinjer för detta (Hallin & Helin, 2018). Dessa är bland annat att 

forskaren ska tala sanning om sin forskning, att sträva efter att bedriva forskningen utan att 

skada människor, djur eller miljö, att inte stjäla forskningsresultat med flera (Vetenskapsrådet, 

2017). Dessa riktlinjer finns sammanfattade i mer generella krav. Samtyckeskravet betyder att 

de berörda parterna ska vara medvetna om att deras deltagande är självmant och inte 

tvingande. De bestämmer hur länge och på vilka villkor de ska delta, samt att de när som helst 

har rätt att avbryta deras medverkan. Informationskravet innebär att forskaren ska informera 

försökspersonerna om de moment som undersökningen innefattar och vad syftet med den är. 

Informationen måste omfatta alla de delar som kan tänkas påverka intresset för medverkan 

(Bryman & Bell, 2017; Vetenskapsrådet, 2017). Det finns även krav på hur det insamlande 

materialet ska behandlas. Konfidentialitetskravet talar om att material och personuppgifter 

som samlas in genom intervjustudien ska hanteras med stor konfidentialitet. Alla 

personuppgifter ska hanteras på ett sådant sätt att det inte ska gå att identifiera de 

medverkande, exempelvis genom att ge dem fiktiva namn. Uppgifterna ska även vara 

praktiskt omöjligt för obehöriga att komma åt. Nyttjandekravet innebär att den insamlade 

datan endast ska användas för forskningsändamålet och får således inte brukas eller utlånas 
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för exempelvis kommersiellt bruk (Bryman & Bell, 2017; Hallin & Helin, 2018; 

Vetenskapsrådet, 2017). 

Samtliga av dessa etiska principer har beaktats under arbetets gång. Vi har skickat ut 

förfrågningar om medverkan i studien som har besvarats frivilligt. Vi har vid alla intervjuer 

inledningsvis presenterat vilka vi är, förklarat vad vår studie handlar om samt vad syftet med 

den är. Vi har även tydliggjort de rättigheter de har när det gäller deras medverkan, att 

personuppgifterna behandlas konfidentiellt och är anonyma samt att materialet endast 

kommer användas i det syfte vi tidigare beskrivit och enbart tillgå oss, studiens författare. För 

att ytterligare sträva efter att anonymisera har vi valt att presentera empirin i olika teman, i 

stället för att presentera varje intervju separat. Vi anser att detta även ökar tydligheten och 

översiktligheten i det empiriska materialet. 

 

4.6. Metodkritik 

Den abduktiva ansatsen har kritiserats av en del forskare som menar att den inte är lika känd 

som den induktiva och deduktiva ansatsen (Lind, 2014). Dock anser vi att den abduktiva 

ansatsen medför en flexibilitet mellan induktion och deduktion och ger större möjlighet för 

teoriutveckling. Eftersom det finns relativt lite forskning kring relationen mellan medarbetare 

och HR, upplever vi därmed att ansatsen är lämplig för studien. Alvehus (2018) förklarar även 

att en abduktiv ansats präglas av en problematisering av förgivettaganden eller praktiska 

problem snarare än utgångspunkter från renodlad teori eller empiri, något vi anser stämmer 

överens med vår studie.   

När det kommer till kvalitativ forskning riktas det ofta kritik mot att den är alltför subjektiv 

vid valen av respondenter, eftersom det omedvetet är påverkat av forskarens egen uppfattning 

om vad som är av betydelse eller ej. Det finns även risk för att forskarens personlighet och 

åsikter kan ha effekt på respondentens svar (Bryman & Bell, 2017). Även om det är svårt att 

helt och hållet reducera denna risk, har vi under intervjuerna ansträngt oss för att sådana 

faktorer inte ska påverka, genom att hålla både våra egna personligheter och åsikter så 

neutrala som möjligt. Vi har även försökt hålla frågorna så öppna som möjligt för att 

minimera risken av att respondenterna påverkas åt något håll. Genomgående under studien har 

vi även ansträngt oss att se både empiri, teori och våra egna uppfattningar och tolkningar ur 

ett kritiskt perspektiv, för att inte omedvetna förgivettaganden ska påverka studiens resultat. 
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Vi valde att använda oss utav ett snöbollsurval vid valet av respondenter. Möjliga problem 

med att använda denna metod skulle kunna vara att det inte nödvändigtvis är representativt för 

gruppen (Hallin & Helin, 2018), samt att det finns en risk att människor som känner varandra 

kan ha samma syn på saker och därmed ge en smalare bild av ämnet (Alvehus, 2013). Då vi 

valde att intervjua medarbetare från tre olika organisationer, och dessutom från tre olika 

branscher, försökte vi på så vis minimera den risken. Ingen hänsyn till kriterier såsom kön, 

ålder eller utbildning har tagits, vilket även det kan bidra till en bredare bild. Eftersom vi inte 

strävar efter en så komplett bild som möjligt av medarbetares syn på HR utan snarare önskar 

att bidra med ökad förståelse för ett fenomen, anser vi att detta problem möjligen är av mindre 

vikt. Även om uppfattningarna möjligen liknar varandra och kanske inte är representativa för 

hela gruppen medarbetare, så illustrerar studiens empiriska material en del av de uppfattningar 

som finns bland medarbetare. Således kan studien fungera som en indikation på att det kan 

vara intressant att studera medarbetarperspektivet i relation till HRT vidare i en mer 

omfattande undersökning, för att på så vis skapa en mer representativ bild.  

Vanlig kritik mot fallstudier är att det kan vara svårt att generalisera resultaten från en 

fallstudie och överföra dessa till andra situationer (Kvale & Brinkmann, 2014). På grund av 

den givna tidsramen har vi valt att avgränsa oss till tre fallstudier och resultatet kommer 

således inte vara generaliserbart då Alvehus (2018) menar att respondenternas mängd i all 

synnerlighet ska representera den aktuella populationen. Det kan dock ifrågasättas om det 

med hänsyn till den givna tidsramen verkligen hade varit möjligt att nå ett generaliserbart 

resultat för en så stor grupp som svenska medarbetare, oavsett metod. Däremot kan studiens 

resultat anses vara av nytta på så vis att de gemensamma teman som förekommer i tre 

separata organisationer utan kontakt med varandra, kan antas föreligga även i vissa andra 

organisationer. Således anser vi att studien därmed kan vara relevant även utanför de 

tillfrågade organisationerna. 

De nackdelar vi kan se med en kvalitativ metod är att den är tidskrävande, både när det gäller 

intervjutillfällena och arbetet efteråt med transkribering. Dock ser vi att fördelarna med 

metoden överväger detta. Med semistrukturerade intervjuer, till skillnad mot exempelvis 

enkäter, finns möjligheten att ställa följdfrågor, det blir mer utav ett öppet samtal där djupare 

svar kan ges som på så vis kan bidra till en större förståelse. Det är lättare att genom denna 

metod ta reda på varför det är på ett visst sätt, inte endast konstatera det. Att vi dessutom valt 

att stämma möte med samtliga intervjupersoner, i stället för att exempelvis hålla intervjuerna 
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över telefon, ökar delaktigheten och skapar en relation mellan oss och intervjupersonerna. På 

så vis kan det förenkla möjligheten för vidare kontakt om eventuella missförstånd uppstår 

eller vidareutvecklingar krävs. 

Om det hade funnits mer tid att tillgå hade vi gärna utfört en analys av de olika företagens 

styrdokument i tillägg till intervjuerna. Detta då flera metoder, exempelvis intervjuer och 

dokumentanalyser, ringar in och fastställer empirin på ett effektivare vis enligt 

trianguleringsmetoden (Alvehus, 2013) vilket innebär att flera av varandra oberoende 

indikatorer nyttjas (Lind, 2014). Vi valde dock bort detta då vi bedömde att det fanns risk för 

att detta skulle kunna påverka intervjustudien negativt och valde i stället att fokusera på att 

hålla en hög kvalitet i intervjustudien. Detta på grund av att vi anser att intervjustudien är den 

metod som har bäst möjlighet att svara på vår problemformulering. Dessutom visar 

styrdokumenten enbart visar hur organisationen vill att HR ska fungera och uppfattas, men 

inte säger något om hur det ser ut i praktiken. 

 

4.7. Den abduktiva processen 

Abduktion kan ofta ses som en blandning av induktion och deduktion, men Alvesson och 

Sköldberg (2017) menar att en sådan förenkling inte bör göras då den abduktiva processen 

medför egna moment i studiens genomförande. Detta kan illustreras av Svensson och Starrins 

(1996) beskrivning av att skrivandet i sig ofta leder till nya upptäckter vid kvalitativa studier, 

som kan medföra förändringar i den ursprungliga planen. Författarna förklarar således 

abduktion som en förekommande växelverkan mellan studiens separata delar och den 

framväxande helheten, såväl som mellan iakttagelser och analys (Svensson & Starrin, 1996). 

Denna beskrivning stämmer väl överens med våra erfarenheter av den aktuella studiens 

skrivprocess, då vi vid insamlingen av det empiriska materialet upptäckte att teorin behövde 

utvecklas för att enklare skapa förståelse för relationens betydelse. De teorier som behandlade 

HRT ansåg vi vara tillräckliga för att kunna göra en jämförelse med verkligheten, däremot 

behövde teorierna om socialt utbyte och förtroende utvecklas och kompletteras. Teorier kring 

engagemang, tolkning och kontext lades till för att på så vis kunna förstå betydelsen av 

individuella skillnader, tolkningar och kontexter bättre. 
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5. Empiri 

 

 

I följande avsnitt framförs det empiriska materialet där endast det material som är relevant 

presenteras. Avsnittet inleds med en kort beskrivning av de studerade organisationerna och 

därefter en sammanställning av intervjumaterialet. För att göra det mer lättöverskådligt har 

materialet tematiserats efter de huvudsakliga frågor som intervjustudien ämnar till att utreda. 

 

 

5.1. Organisationsbeskrivning 

Organisation A 

Den första organisationen är ett stort, globalt aktiebolag inom tillverkningsbranschen. 

Organisationen finns i 18 länder och har drygt 105 000 anställda. Den lokala anläggningen där 

vi fått möjlighet att intervjua tre medarbetare, har drygt 5 000 anställda. De tre medarbetarna 

vi intervjuat arbetar med tillverkning på operativ nivå och har inget personalansvar eller 

annan koppling till HR-funktionen som kan anses vara utöver det vanliga. 

 

Organisation B 

Den andra organisationen är verksam på fyra orter och har omkring 4 500 anställda. 

Organisationen är verksam inom vårdbranschen. Vi har även från denna organisation haft 

möjlighet att intervjua tre medarbetare på operativ nivå. De har olika befattningar men ingen 

utav dem har något personalansvar och är inte på något annat vis mer insatt i HR-funktionen 

än vad en vanlig medarbetare är. 

 

Organisation C 

Den tredje organisationen är ett stort aktiebolag med ca 17 000 anställda i Norden varav drygt 

8000 av dem finns i Sverige. Organisationen är verksam inom byggbranschen. Vi har 

intervjuat tre medarbetare från denna organisationen, samtliga är fackligt engagerade. De har 
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således en aning mer insyn i HR-funktionen än vad medarbetarna från de andra 

organisationerna har. Samtliga arbetar på operativ nivå och erhåller inget personalansvar. 

 

Organisation A Respondent 

A1 Produktionsarbetare 

A2 Produktionsarbetare 

A3 Produktionsarbetare 

Organisation B 
 

B1 Undersköterska 

B2 Sjuksköterska 

B3 Undersköterska 

Organisation C 
 

C1 Byggnadsarbetare  

C2 Byggnadsarbetare  

C3 Byggnadsarbetare  

 

Tabell 1:  Benämning av organisationer samt deras respondenter. 
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5.2. Human Resources 

 

5.2.1. Medarbetarnas uppfattning om och förväntningar på HR-funktion 

 

Organisation A 

Respondenterna uttrycker en gemensam föreställning om att HR-funktionen sysslar med 

sådana frågor som har med personal att göra, även om en viss tvetydighet kring specifika 

arbetsuppgifter existerar. A1 förklarar att förväntningarna på funktionen främst handlar om att 

se till att rätt personal finns på rätt plats, samt att personalomsättningen stämmer överens med 

personalbehovet.  A2 betonar uppgifter såsom lön, arbetsrättigheter och ett stöd vid 

exempelvis missbruksproblematik. Även respondent A3 nämner att de sysslar med 

personalfrågor såsom löner, men har samtidigt en uppfattning av att HR sysslar med 

försäljning och har ett slags huvudansvar när det gäller kommunikationen med externa 

kunder. En gemensam uppfattning hos de tre respondenterna är att HR befinner sig långt ifrån 

verksamheten och det operativa arbetet. Det är snarare en funktion som verkar i kontorsmiljö 

än i det operativa, eller så som respondenterna benämner det – ”på golvet”.  

 

Vid frågan huruvida de ser någon skillnad på en personalavdelning och en HR-avdelning, 

svarar samtliga att en personalavdelning arbetar närmare personalen än vad en HR-avdelning 

gör och att den på så vis är enklare att få kontakt med. Respondent A2 uttrycker en 

uppfattning av att personalavdelningen är den avdelning som de som arbetstagare tar kontakt 

med vid eventuella personalfrågor, medan HR-funktionen biträder cheferna i sådana frågor. 

A3 upplever att en personalavdelning arbetar internt och en HR-avdelning mer externt. 

 

När det kommer till vems intressen som HR representerar i organisationen, svarar A2 att det 

är personalens men kan inte motivera varför eller utveckla det påståendet vidare.  

 

A2.  “Jag tror att dem är till för oss men jag känner ju inte att jag vet hur jag ska, jag vet inte 

hur dem hjälper mig egentligen.” 

 

Samtidigt beskriver A2 att det finns situationer då det uppstått konflikter mellan linjechefer 

och medarbetare där HR inte varit delaktiga i att lösa problemet. Det tas då inte tas någon 
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hänsyn till medarbetarens upplevelse eller åsikt, vilket gör att respondenten upplever att 

medarbetarna på något vis inte har rätt till sin talan. Det spelar ingen roll vem det är som gjort 

fel, det är medarbetarens anställning som avslutas i vilket fall. A1 ansåg snarare att HR 

representerar ledningens intressen än medarbetarnas och förklarar det genom att HR ofta 

upplevs följa ledningens vilja. Respondenten poängterar även hur företagets bästa kanske inte 

alltid är medarbetarnas bästa, exempelvis då nedskärningar görs eftersom det kan vara 

kostnadseffektivt för företaget men försvårar för den personal som finns kvar. Respondent A3 

upplevde intresset som situationsbundet och att funktionen således representerar både 

arbetstagare och arbetsgivare.  

 

Organisation B 

Respondenterna i den här organisationen ger uttryck för en viss förvirring kring HR-

funktionen och dess uppgifter. En uppfattning de delar är dock att HR arbetar med frågor som 

rör personalen, såsom lön och rekrytering. Respondent B3 betonar även uppgifter som 

problemlösning och att agera som stöd för cheferna i organisationen. Samtliga respondenter 

har dålig insikt i funktionen då kontakten med den nästintill är obefintlig, likaså 

informationen kring vad den faktiskt gör och när de kan kontakta den. Respondent B1 väljer 

att referera till funktionen som “fint folk” och förklarar det med föreställningen om att de 

sitter på kontor och sysslar med viktiga dokument, snarare än att vara ute i praktiken. 

Respondent B3 påpekar att det endast är rena gissningar kring vad funktionens uppgifter är, 

då kunskapen om den är så pass liten. Samtliga respondenter delar föreställningen av att HR 

har en mer omfattande kontakt med cheferna i organisationen, snarare än medarbetarna.  

 

Även i den här organisationen uttrycks en generell upplevelse av att en personalavdelning, om 

endast ses till namnet, uppfattas som närmare personalen än vad en HR-avdelning gör. Två av 

respondenterna uttrycker hur HR-avdelningen befinner sig långt bort. Vad det kan bero på har 

de dock svårt att motivera, men respondent B1 uttrycker även i denna fråga hur HR endast 

sitter på kontoret, och att det upplevs som att personalavdelningen är ute i verksamheten på ett 

annat sätt. Respondenterna förklarar även att en personalavdelning är till för personalen, 

medan en HR-avdelning snarare finns till för cheferna. Angående vems intressen HR 

representerar, förekom det dock en allmän uppfattning av en växelverkan mellan 

arbetsgivarens och arbetstagarens, där situationen i fråga var avgörande. Exempelvis uppgav 
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respondent B2 friskvårdsbidraget som ett exempel där hen upplevde att HR representerade 

arbetstagarens intresse. B3 förklarade hur det beror på vem av parterna det är som har fel i 

den aktuella frågan, men att HR i grund och botten bör stå på medarbetarens sida eftersom 

cheferna har stöttning från annat håll. 

 

Organisation C 

C1 beskriver hur det aldrig riktigt varit tydligt vad det är HR faktiskt gör eller inte, mer än att 

funktionen behandlar personalfrågor. Respondenten beskriver det som en stor, komplex 

funktion där upplevelsen är att ärenden slussas runt och kanske aldrig riktigt landar 

någonstans. Respondent C2 uppfattar att funktionen hanterar personal och använder även 

uttrycket personalvård. C3 förklarar att funktionen ska ta hand om personalen när det kommer 

till föräldraledighet, sjukdomar, rehab med mera och uttrycker även en uppfattning av att 

funktionens ansvarsområde är väldigt omfattande. Gemensamt för samtliga respondenter är 

uppfattningen av uppgiften HR har kring lönehantering.  

 

Respondent C1 uttrycker en önskan om att funktionen bör fungera likt en länk mellan de olika 

delarna i verksamheten där det ska finnas svar på personalrelaterade problem, stora som små. 

Även det faktum att funktionen bör finnas nära verksamheten för att på så vis kunna hantera 

personalplaneringen på bästa sätt. Respondent C2 förväntar sig att funktionen ska agera som 

en oberoende expertfunktion där samtliga aktörer inom organisationen ska kunna vända sig 

för svar och erhålla opartiska bedömningar i olika personalärenden. C3 uttrycker en önskan 

om att funktionen bör vara lyhörda för båda parter i organisationen, både för tjänstemän och 

yrkesarbetare. 

 

När det kommer till skillnader mellan en personalavdelning och en HR-avdelning, uppger C2 

att skillnaden ligger i funktionernas fokus. Det äldre tillvägagångssättet, det som respondenten 

refererar till som personalavdelning, hade betydligt mer fokus på personalen och det operativa 

arbetet än vad den avdelningen som finns idag har. Det fanns således ett större intresse för 

medarbetaren i organisationen förr. C1 och C3 upplevde, till skillnad mot C2, ingen avsevärd 

skillnad mellan en personalavdelning och en HR-avdelning, om de endast ser till begreppen. 

Dock påpekar de, likt C2, de skillnader som funktionens förändrade arbetssätt resulterat i. 

Exempelvis förklarar C3 att företaget på senare år outsourcar bland annat lönehanteringen, 

vilket i praktiken innebär att personalen inte kan ringa till deras egna HR-avdelning angående 
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sådana frågor. De behöver i stället ringa en annan tjänst, HRS, som uppfattas likt en 

telefonväxel för att starta ett ärende som sedan skickas vidare.  

 

C3.  “Det funkade mycket bättre förr när man kunde prata med dem direkt. Nu får man ju 

bara prata med en mellanhand som skriver ned vad problemet är och skickar det vidare” 

 

Något som samtliga respondenter delade uppfattning av, var att HR tveklöst representerade 

ledningen och företagets intressen framför medarbetarnas och att en HR-avdelning har ett mer 

strategiskt fokus idag. C2 förklarar det som att funktionen känns mer toppstyrd idag, att det 

kommer fler fina dokument uppifrån när det gäller hur personalen ska hanteras. Respondenten 

benämner även funktionen som “ledningens springpojke”, och förklarar det just med 

upplevelsen av att HR endast existerar för ledningens intresse, inte medarbetarnas. 

 

C2.  “Så som det är nu med HR så är de ju, ja om man säger det lite hårt kanske men, 

ledningens lakejer, och de har ju aldrig haft något förtroende för de är ju bara 

springpojkar.” 

 

Respondenten utvecklar detta med att beskriva hur HR-funktionens verkställande av 

ledningens intressen även kan vara negativt för organisationen, eftersom det som är bäst för 

ledningen inte alltid är bäst för organisationen. Detta betonas särskilt i fråga om att 

investeringar som ger resultat på lång sikt, nedprioriteras på grund av kortsiktigt 

resultattänkande. Samtliga respondenter beskriver hur en yrkesarbetare som blev allvarligt 

sjuk och därmed kom att bli sjukskriven i flera år, blev väldigt illa bemött av HR då hen 

skulle åter i arbete. Den anställda fick då höra att hen var en kostnad som företaget inte kunde 

motivera för kunden, och respondenterna förklarar att det blev tydligt vems intressen som HR 

bejakade, i och med det uttalandet. 

 

C1.  “Ja, det är ju alltid så de pratar om oss, att vi är en kostnad.” 

 

Respondent C1 och C2 uttrycker även att det vis som medarbetarnas engagemang bemöts på, 

styrker föreställningen av att dess intresse ligger hos ledningen. Att som yrkesarbetare komma 

med förslag och idéer på förändringar upplevs endast uppskattas om de innebär 

kostnadseffektivisering, och framförallt på kort sikt. Respondent C1 beskriver hur det finns en 
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dokumentförstörare på kontoret som det står “förslagslåda” på, och förklarar att det säger en 

del om den rådande moralen. C3 förklarar att eftersom eventuellt extra engagemang oftast inte 

mottas som något positivt, är detta något som alltmer försvinner och beskriver samtidigt hur 

yrkesarbetarna idag endast gör det som de blir tillsagda att göra, även om det skulle innebära 

att det kommer behöva göras om. 

 

 

5.2.2. Relationen till HR 

 

Organisation A 

Då ingen utav respondenterna i denna organisation har någon direkt kontakt med HR-

funktionen utan endast indirekt via andra personer, anser de sig inte ha någon relation till 

funktionen överhuvudtaget. A2 förklarar hur hen alltid, vid frågor kring lön och liknande 

saker, pratar med sin chef som sedan tar det vidare till HR. Således förekommer det aldrig 

någon personlig kontakt till dem. Respondenterna A1 och A2 lyfter det faktum att kontakten 

med facket är betydligt större än vad den är till HR då de arbetar tillsammans med 

fackombudet, och anser även på så vis att facket för deras talan. Respondenterna förklarar att 

de känner sig mer bekväma med att prata med det fackliga ombudet då de har kännedom om 

varandra och det arbetet de utför, till skillnad mot vad de har med HR-funktionen. A1 

förklarar att det är betydligt krångligare att ta kontakt med HR då de inte ens vet deras namn. 

A1 och A2 uttrycker dock, tillsammans med respondent A3, en önskad ökad kontakt till HR-

funktionen. De förklarar att det troligen hade varit mer naturligt att ta den kontakten om en 

större kunskap kring när och hur det skulle kunna ske existerade.  

 

Vid frågan om vart de skulle vända sig vid eventuella problem svarar A1 och A2, utan någon 

närmare eftertanke, deras närmaste chef. Båda respondenterna motiverar det genom att de står 

chefen närmare och att relationen dem emellan är av mer personlig karaktär jämfört med den 

de har till HR. A3 förklarar att valet beror lite på vilken typ av problem det är, men att 

kontakten antingen hade blivit med lagledaren eller närmaste chef. När det kommer till vem 

respondenterna upplever som mest mån om att bejaka deras intressen på arbetet, svarar 

samtliga deras närmaste chef. Dock uttrycker respondent A2 att den uppgiften kanske borde 

ligga på HR.  
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A2.  “Därför säger jag chefen för jag känner ju ifrån honom att han vill att jag ska utvecklas 

och så. Jag tror egentligen att det kanske är HR som skulle ha den rollen, men jag känner 

kanske inte att det kommer från dem direkt.” 

 

 

 

 

Organisation B 

Relationen till HR ser lite olika ut hos respondenterna i den här organisationen. B1 beskriver 

hur en ur personalen från HR- avdelningen kommer ut i verksamheten med jämna mellanrum 

och att denna person är lyhörd för vad personalen önskar och har behov av. Respondenten 

skulle därmed säga att relationen till HR är relativ god. Respondenterna B2 och B3 uppger i 

stället att relationen kan liknas som obefintlig, men B2 betonar att den säkert skulle kunna 

vara god om tillgängligheten hos dem var större.  Det råder dock liknande meningar hos 

samtliga respondenter kring vikten av en god relation HR och medarbetare sinsemellan. De 

förklarar att genom en god relation kan det vara enklare för HR att veta vad medarbetarna 

behöver, samtidigt som medarbetarna har lättare för att be om hjälp. 

 

Om respondent B2 skulle stöta på problem i arbetet, skulle hen vända sig till sin närmaste 

chef. Åtminstone när det kommer till lite mindre problem. Vid större eller mer allvarliga 

problem förklarar B2 att HR möjligtvis skulle vara mer aktuellt, om det är dem som har hand 

om arbetsmiljön det vill säga. B1 och B3 uttrycker hur de skulle kontakta sin närmaste chef 

vid alla slags problemsituationer, B3 framförallt av den anledning att chefen är bra och mån 

om sin personal.  

 

Organisation C  

C1 beskriver den skillnad som förändringen av HR-funktionen i denna organisation kommit 

att innebära. Tidigare fanns möjligheten till en direkt kontakt och kanske på så vis en mer 

personlig relation till personalen inom funktionen. Numera är det som ett led, eller en kedja, 

av personer där kontakten nästan alltid sker med olika personer trots att ärendet är det samma. 

C1 förklarar även att funktionen lika gärna kan vara stationerad i Stockholm som i Spanien, så 

pass liten insikt och relation finns det till den. Tidigare, då det fanns en person med HR-

uppgifter som kallades för personalman, var det betydligt enklare att få personalärenden lösta. 
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Respondenten förklarar att denna personen verkade närmare personalen och således hade en 

personlig relation till dem, på så vis ansågs det även enklare att ta kontakt. Numera finns det 

olika avdelningar som tar hand om specifika områden, såsom HRS som har hand om lön.  

  

C1.  ”Just nu har det blivit mer utav en funktion, snarare än en person” 

 

Respondent C3 uttrycker sin relation till HR på ett liknande vis och förklarar att den varken 

kan ses som bra eller dålig. Sedan den senast anställda HR-personen började för ett par år 

sedan, har de inte träffats mer än kanske fem gånger. Precis som C1, påpekar även C3 

svårigheterna med att kontakta funktionen. 

 

C3.  “De är ju inte jättelätta att få tag på nu heller nu när de har ett så pass stort område, 

utan man får ringa mycket.” 

 

Både C1 och C3 beskriver HRS-funktionen som ett slags filter där mindre nödvändiga 

ärenden filtreras bort, och båda uttrycker även problematiken i att komma i kontakt med 

funktionen. C3 förklarar att det ofta är både enklare och snabbare att kontakta 

Försäkringskassan, än organisationens interna servicefunktion. 

 

C3.  “Jag antar att det ska bli som ett slags filter, och det känns som att det är för att det ska 

bli krångligare att ringa dit. Jag hoppas att det inte är så men.” 

 

Vid frågan om vem de skulle kontakta vid problem svarar både C2 och C3 att de skulle vända 

sig till facket och dess ombud, C2 mer specifikt eftersom dem finns till för hen som 

arbetstagare. Även C1 beskriver att hen först och främst skulle kontakta det fackliga 

skyddsombudet eftersom hen ser denne som en opartisk länk, för att vid ett senare skede 

vända sig till någon högre chef. C3 uttrycker dock en uppfattning av att HR egentligen ska ha 

det uppdraget:   

 

C3.  “Det är väl HR-personen som ska vara stöd åt en, oavsett om det inte funkar mellan mig 

själv och platschefen eller någon annan eller om man mår dåligt psykiskt eller får problem 

med något annat så är det ju HR. Men då måste man ju känna förtroende för den personen 

också så det skulle jag aldrig göra” 
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C3 förklarar vidare en uppfattning av att HR struntar i hens åsikter, att funktionen inte skulle 

lyssna i vilket fall. Hen upplever att HR-personalen gått en HR-skola där de fått lära sig vad 

de ska tycka som i samtliga fall, oavsett situation, ska vara till ledningens fördel. C3 förklarar 

även att HR lite naivt försöker anordna sociala aktiviteter som syftar till att främja vi-känslan i 

organisationen, även över gränserna såsom mellan de olika rollerna, men att det alltid görs 

stor skillnad på arbetare och tjänstemän i slutändan ändå.  

 

5.2.3. Förtroendet för HR 

Organisation A  

Samtliga respondenter förklarar begreppet förtroende som att hysa tillit till en person eller 

funktion. Att de kan lita på att personen gör det den säger att den ska, att saker som sägs i 

förtroende stannar mellan dem och inte används emot dem. A1 uttrycker att förtroende på 

arbetet handlar lika mycket om att uppgifter utförs på korrekt vis, som att information av 

känslig karaktär inte läcker ut till obehöriga. Respondent A2 beskriver ett förtroende som att 

all information som krävs finns tillgänglig, samt att hen inte kan bli avskedad hur som helst. 

A3 förklarar, likväl A2, det förtroende för att nödvändig information når ut till alla och även 

att personal erhåller all den utbildning som krävs för att arbetet ska kunna utföras på ett säkert 

sätt.  

 

När det kommer till förtroendet för HR-funktionen uppger A1 att det är dåligt, mest på grund 

av att det inte existerar någon relation dem emellan. A2 och A3 ger en bild av ett relativt gott 

förtroende för HR, dock grundar sig det snarare i en generell inställning av att personer gör 

sitt arbete på bästa möjliga vis än just till HR-funktionen specifikt.  

 

Vid frågan huruvida HR skulle kunna erhålla ett större förtroende från respondenterna, 

existerar det en gemensam önskan om en bättre relation till dem. A1 uttrycker en vilja av att 

funktionen förmår sig att besöka personalen i det operativa arbetet, men förklarar samtidigt 

hur det inte endast är HR:s ansvar utan även företagets då det krävs att HR får de 

förutsättningarna som behövs för det. Även respondent A2 önskar att funktionen visar sig 

mer, men också att det tillhandahålls större information om vad funktionen gör och i vilka 

frågor hen kan kontakta dem. A3 uttrycker ett önskemål kring uppföljning och dialog med 



51 

 

 

funktionen och förklarar samtidigt att förtroendet hen har för lagledaren är stort främst av den 

anledning att hen är lyhörd och mån om relationen till medarbetarna, sådana faktorer som är 

viktiga i förtroendefrågan.  

 

Organisation B  

Även här finns det gemensamma uppfattningar om vad förtroende innebär. Samtliga 

respondenter talar om möjligheten att kunna lita på någon, att kunna prata om sensitiva frågor 

utan att vara orolig för att andra får vetskap om det eller att detta vid senare tillfälle används 

emot dem. B3 talar om vikten av att kunna vara öppen mot varandra både när det gäller 

positiva och negativa frågor, samt betydelsen av ärlighet. B1 och B3 förklarar också att det 

kan finnas ett förtroende för att uppgifter sköts ordentligt, att personer gör ett fullgott arbete. 

Gemensamt för samtliga respondenter är en slags grundinställning om att människan är god 

och att alla strävar efter att göra sitt bästa, B1 uttrycker det mer specifikt med att hen har 

förtroende för en person fram tills att den motbevisar det.  

 

I och med detta finns det även ett förtroende för HR-funktionen hos respondenterna, dock i 

lite olika grad. Respondent B1 har, till skillnad mot B2 och B3, en personlig relation till en ur 

personalen på HR. B1 upplever personen som lyhörd och intresserad av personalens behov 

och har därmed ett förtroende för att HR gör så gott de kan. För att HR ska kunna få ett större 

förtroende av respondent B2, uppger hen att det är viktigt att de alltid gör sitt bästa och att de 

alltid försöker, även om de inte skulle lyckas. Respondent B3 uttrycker en önskan om bättre 

information kring funktionen, att visa sig mer eller kanske åtminstone skicka ut mail 

emellanåt. B3 förklarar även att det skulle vara bra om funktionen visade vad det är för frågor 

och problem som de har varit delaktiga i att lösa eller förbättra, för att på så vis ge en större 

insikt i vad det är dem kan hjälpa till med.  

 

Organisation C  

Även respondenterna i organisation C har en relativt liknande syn på vad förtroende innebär. 

Samtliga påpekar möjligheten till att kunna lita på en annan person, både att de gör sina 

arbetsuppgifter och att de inte sprider privat känslig information vidare. De uppger även ett 

förtroende för att personen som tar del av känslig information inte använder detta emot dem. 

Respondent C3 uttrycker att det är extra viktigt med förtroende i den yrkesroll hen har, då de 
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ofta befinner sig på väldigt farliga arbetsplatser. Hen betonar även att det är lika viktigt med 

förtroende i alla led, yrkesarbetare sinsemellan som mellan yrkesarbetare och tjänstemän. 

 

C3.  “Förtroende det är ju en stor fråga. Det krävs mycket förtroende överallt.”  

 

När det kommer till förtroendet för HR-funktionen uppger C1 och C2 att det är väldigt lågt. 

Framförallt av den anledning att respondenterna upplever att funktionen gör skillnad på 

medarbetare och medarbetare, samt att de inte står för vad de säger. C2 förklarar detta genom 

den uppförandekod med ett antal värdeord vars organisationens medarbetare ska agera utefter. 

Det agerande och de handlingar som dessa värdeord ska leda till är något som respondenten 

upplever som obefintligt, framförallt från ledning och HR men som de som yrkesarbetare 

ändå förväntas anamma. C2 uttrycker även att det är svårt att hysa tillit till någon som endast 

springer ledningens ärenden.  

 

C2.  “De förväntningar jag har som är nu, så som jag upplever det, är väl inte så stora utan 

det är ju mer, det känns som att dem är lite ledningens hjälpreda. Och i och med det så, känns 

det ju som att förtroendet för dem inte blir så stort, eller tilliten.” 

 

Respondent C3 förklarar att förtroendet för funktionen, likt relationen till den, varken är bra 

eller dålig eftersom de aldrig träffas. C3 uttrycker att de inte alltid behöver träffas av speciella 

orsaker utan att det kan vara minst lika viktigt av endast sociala skäl, att de åker ut och hälsar 

på arbetarna och hör sig för hur de har det och om de behöver något.  

 

Då samtliga respondenter upplever att HR representerar ledningens intressen, är det således 

svårt att bygga upp något förtroende för dem. För att HR ens ska ha en möjlighet till att bygga 

upp det förklarar C2 att det krävs en jämlik behandling av medarbetare, en objektiv 

bedömning i ärenden samt att de tar ansvar för de beslut de fattar. C1 och C2 beskriver båda 

två hur bättre tillgänglighet och att funktionen visar sig mer i verksamheten vore en bra 

början, samt att de erbjuder en tydligare bild av vad det är de faktiskt gör då det nu upplevs 

som väldigt diffust och flytande.  

 

C1.  ” Det krävs mycket för att få tillbaka förtroendet, men kan börja med att stå för vad de säger.” 

 



53 

 

 

5.3. Sammanfattning av empiri 

Sammanfattningsvis kan sägas att de respondenter som deltagit, i stora drag delar uppfattning 

kring HR-funktionen. Gemensamt för samtliga respondenter är att de har en relativt vag bild 

av vad funktionen arbetar med även om de delar föreställningen av att HR arbetar med 

personalrelaterade frågor, såsom lön, rekrytering och anställningsrättigheter. Det råder 

likartade meningar kring HR:s frånvaro från det operativa arbetet och beskrivs flertalet gånger 

som en relativt osynlig funktion som håller till på kontoret. I och med detta förekommer det 

även en allmän önskan om att funktionen bör ha en mer omfattande insikt i det vardagliga 

arbetet, en större närvaro och delaktighet. Förväntningarna på funktionen överensstämmer 

även relativt bra organisationerna emellan. Allmänt kan sägas att det anses att funktionen bör 

fungera som en slags expertenhet som på ett objektivt vis förmedlar de svar och det stöd som 

medarbetarna behöver. Den ska verka nära verksamheten för att på så vis få insyn i hur arbetet 

ser ut i praktiken, och genom det kunna fatta välgrundade beslut. Majoriteten av 

respondenterna uttrycker att relationen till funktionen är liten, om inte obefintlig. 

Respondenterna i organisation C kan dock sägas ha aningen sämre förtroende för funktionen 

än vad respondenterna i organisation A och B uttryckte sig för att ha. Något som kan anses 

påverka den skillnaden är respondenternas fackliga delaktighet i organisation C, och därmed 

den aning större insyn i, samt det tänkta samarbete med funktionen som det medför. I 

organisation A och B förekom en generell inställning hos respondenterna om att individer gör 

sitt bästa och i grund och botten vill väl, därmed fanns ingen anledning att varken misstro 

funktionen, om de inte på något vis försummat sitt förtroende, eller att hysa stort förtroende 

för den om den inte på något vis förtjänat det. Respondenterna i organisation C däremot, hyste 

inget förtroende alls för funktionen och ansåg att de misskött sig så kraftigt att det skulle 

krävas mycket utav dem för att återfå förtroendet från medarbetarna. 
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6. Analys 

 

 

I detta avsnitt analyseras studiens empiriska material med hjälp av den tidigare forskning 

som behandlats i den teoretiska referensramen. Eftersom den möjliga analysen påverkas av 

vilket av studiens två behandlade perspektiv det empiriska materialet tolkas utifrån, kommer 

dessa att behandlas separat. Inledningsvis utgår analysen därmed från ett systemteoretiskt 

perspektiv, för att därefter övergå till att utgå från ett relationellt perspektiv. Genomgående i 

analysen diskuteras de samband som kan anses föreligga mellan empiri och teori när det 

kommer till aspekter som HR:s roll och uppgifter, relationer, kontextens betydelse samt 

korrelationen mellan en genomförd HRT och graden av organisatorisk resiliens. 

 

 

6.1. HRT ur ett systemteoretiskt medarbetarperspektiv 

6.1.1. HR-funktionens roll och uppgifter 

En viktig aspekt i att genomföra en HRT innefattar enligt Ulrich och Dulebohn (2015) att HR 

ska anpassa funktionens mål och struktur efter organisationens mål och struktur. En stor del 

av litteraturen (ex Boglind et al., 2013; Ulrich et al., 2007; Ulrich et al., 2008; Ulrich & 

Dulebohn, 2015) hävdar att HR bör fokusera på att bidra till organisationens framgång genom 

att anta en mer aktiv och affärsfokuserad roll då detta anses skapa mer värde. Utifrån studiens 

tillfrågade medarbetares perspektiv verkade inte samma tydliga uppfattning föreligga, då det 

rådde delade meningar om vad HR-funktionens roll egentligen innebar. Bland annat beskrevs 

det av en medarbetare hur HR upplevdes ansvara för den första kontakten som försäljare får 

med en organisation då de ringer för att beställa något, medan en annan uppfattning, som 

delades av tre medarbetare, var att de satt på kontor och arbetade. Eftersom dessa medarbetare 

saknade insikt om vad kontorsarbetet bestod i, gjorde detta att HR-funktionens roll likställdes 

med andra chefers roll inom organisationen. Detta fenomen förefaller vara exempel på den 

risk med dagens moderna HR-funktion som Marchington (2015) beskriver, där han hävdar att 

HR inte kommer att kunna särskiljas från organisationens andra funktioner. Att HR inte 
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beskrivs på samma sätt av alla respondenter skulle även kunna förklaras av att det hos 

samtliga av dem, som de själva uttrycker, saknas tillräcklig kunskap för att kunna basera 

beskrivningen av HR på fakta. Därav verkar flera av dessa beskrivningar till stor del handla 

om gissningar och tolkningar, snarare än att beskriva praktiska erfarenheter av dess arbete. 

HR-funktionen verkar mer eller mindre avskild från majoriteten av medarbetarnas vardagliga 

arbete, och således har de svårt att lämna någon detaljerad redogörelse av vad deras arbete går 

ut på. 

Utifrån ett systemteoretiskt perspektiv på HRT behöver detta inte innebära problem, då Ulrich 

(1995) anser att medarbetarna främst efterfrågar snabb och effektiv service i fråga om 

rutinartade frågor om förmåner, lön och information. Det är även inom dessa frågor som 

medarbetarna i den empiriska undersökningen, främst beskriver att de har haft, eller förväntar 

sig att ha, kontakt med HR. Sådana frågor beskrivs av Ulrich (1995) vara av administrativ och 

rutinartad karaktär, vilket gör att de kategoriseras som transaktionella tjänster. Ulrich et al. 

(2008) beskriver att målet med sådana tjänster är att minska kostnaderna samtidigt som de 

anställda får snabbare service av bättre kvalitet, och Ulrich (1995) anser att detta uppfylls om 

tjänsterna standardiseras. Det förekommer många praktiska exempel på den typen av 

transaktionella tjänster utifrån de tillfrågade medarbetarnas praktiska erfarenheter. De 

översiktliga teman som diskuterades berörde främst ämnen som löner, arbetsrätt, anställning 

och personalplanering, och kan utifrån Ulrichs (1995) beskrivning närmast kategoriseras som 

transaktionella. Hos studiens medarbetare verkar det föreligga en gemensam förväntan om att 

HR ska ha tillräcklig kunskap för att finnas som en resurs för medarbetaren när det gäller 

grundläggande anställningsfrågor, även om föreställningarna kring dess specifika 

arbetsuppgifter skiljer sig åt något. Bland exemplen på arbetsuppgifter nämndes det bland 

annat, av en medarbetare, hantering av blankett om föräldraledighet. Eftersom syftet med de 

beskrivna servicecentren är att minimera kostnaderna är det enligt Ulrich et al. (2008) vanligt 

att dessa center idag förläggs i låglöneländer tack vare den teknologiska utvecklingens nya 

möjligheter. Detta kan även speglas i medarbetarnas uppfattningar, då geografisk position för 

den erhållna servicen tycks vara okänd. Det förefaller därmed finnas likheter mellan studiens 

medarbetares praktiska upplevelser av dagens HR-funktion och Ulrichs (1995) beskrivning av 

de transaktionella HR-tjänster som anses höra hemma i ett centraliserat servicecenter. Sådana 

center med sitt fokus på effektivisering och kostnadsminimering, skulle utifrån Marchingtons 

(2015) beskrivning kunna ses falla inom ramen för vad som beskrivs som hård HRM.  
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Kvaliteten och snabbheten i den upplevda servicen verkar dock skilja sig från den avsedda 

kvaliteten och servicen (jfr Ulrich et al., 2008). Införandet av ett servicecenter dit medarbetare 

kan vända sig med sina frågor, anses av tre medarbetare vara krångligare än den gamla 

struktur som tidigare rådde inom deras organisation. En av dessa medarbetare uttrycker mer 

specifikt att det både är enklare och går snabbare att komma i kontakt med Försäkringskassan 

än att kontakta och få hjälp av den interna servicefunktionen. Sådana uttalanden innebär en 

kontrast mot de tankar Ulrich et al. (2008) framför om att en modern HR-avdelning ska 

innebära bättre service för medarbetarna, och kan därmed anses visa på brister i 

tillhandahållandet av den HR-tjänst Ulrich (1995) beskriver som effektiv administration. 

Detta skulle utifrån ett systemteoretiskt perspektiv kunna medföra negativa konsekvenser, då 

en dåligt fungerande servicefunktion enligt Ulrich et al. (2008) riskerar HR-funktionens rykte 

hos medarbetarna.  

Merparten av HR-funktionens värde ska dock skapas genom transformativa tjänster vars syfte 

enligt Ulrich (1995) är att hjälpa organisationen nå sina mål, genom att HR-experter placeras i 

en form av expertcenter som Ulrich et al. (2008) likställer med en intern konsultfirma. 

Tjänster som ska erbjudas beskrivs av Ulrich (1995) vara kvalificerade råd om exempelvis 

personalrelationer, kommunikation, utveckling och organisatorisk effektivitet. Utifrån 

studiens empiriska material verkar servicecentret och dess transaktionella tjänster förekomma 

i medarbetares vardag, medan de transformativa tjänsterna knappt nämns. En av medarbetarna 

påtalade dock att HR skulle fungera som ett stöd för organisationens chefer, och tillsammans 

med dessa strukturera upp lösningar vid problem. Detta kan kopplas samman med den 

förklaring Ulrich et al. (2008) gör av den lokala HR-partners uppgift att utforska vad som 

behöver göras, ordna resurser för detta samt övervaka hur de planerade strategierna 

genomförs. Då det för övrigt inte föreligger någon insikt i de transformativa tjänsterna utifrån 

de tillfrågade medarbetarnas perspektiv, är det svårt att avgöra om dessa tjänster inte 

förekommer inom verksamheten eller om de helt enkelt utförs utanför medarbetarnas arbete. 

Tre av medarbetarna beskriver hur HR verkar utföra majoriteten av sitt arbete på kontoret, 

men saknar insikt i vad detta arbete exakt består av. Ett rimligt antagande utifrån litteraturen, 

kan vara att HR-funktionens kontorsarbete handlar om att skapa strategier för det 

transformativa arbetet (jfr Ulrich 1995; Ulrich et al. 2008). Då medarbetarna enbart ser det 

HR-arbete som levereras i den operativa verksamheten och som därmed utförs av chefen, 

framstår det som naturligt att både expertenhet och lokala HR-partners framstår som vaga 
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utifrån ett medarbetarperspektiv. Detta skulle kunna anses ligga i linje med de 

systemteoretiska grundantaganden som Watson (2006) beskriver, som kan hävdas ha stora 

likheter med tankarna bakom HRT. Med en syn på organisationen som ett kontrollerbart 

system, skulle de transformativa aktiviteterna kunna ses som input och medarbetarnas 

engagemang och förändringsförmåga som exempel på output, beteenden som av Ulrich 

(1995) förklaras som garanterade HR-tjänster. Utifrån ett sådant systemteoretiskt perspektiv, 

är det således inte medarbetarna i sig som avgör utfallet, utan den kritiska faktorn är snarare 

att rätt transformativa aktiviteter skapas av HR-experterna. 

 

6.1.2. Medarbetarnas relation till HR  

Samtliga medarbetare, förutom en utav dem, beskriver sin aktuella relation till HR som i stort 

sett obefintlig. Kopplingen mellan de två parterna kan i huvudsak beskrivas vara av 

transaktionell karaktär där det handlar om att få svar på rutinartade frågor kopplat till 

exempelvis löner, arbetsrätt och personalplanering. På grund av omstruktureringen från en 

lokal HR-avdelning till en distanserad servicefunktion anses det bland annat att möjligheten 

till en personlig relation har försvunnit. Detta var en risk som Ulrich (1995) var medveten om, 

men ansåg att problemet skulle lösas genom att medarbetarna borde se till kvaliteten i 

servicen i stället för det personliga. Även Ulrich et al. (2008) ansåg att kvaliteten och 

tillgången i servicen skulle bidra till att denna form uppskattades mer av medarbetarna. 

Relationen till HR kan, för fem av de tillfrågade medarbetarna, framstå som opersonlig men 

neutral då det varken föreligger en positiv eller negativ uppfattning om funktionen. Snarast 

framträder funktionens roll som relativt orelevant utifrån dessa medarbetares perspektiv, då 

HR i allmänhet beskrivs verka utanför deras vardag. Även om funktionen inte beskrivs vara 

på medarbetarnas sida och ta deras perspektiv, så beskrivs den inte heller vara mot dem. Hos 

tre andra medarbetare i undersökningen framträder dock en annan typ av relation som 

visserligen framstår som opersonlig, men mer negativ än neutral. I denna relation upplevs 

HR-funktionen som medarbetarnas motpart, och anses stå på ledningens sida vid 

motsättningar eller konflikter mellan medarbetare och linjechef. Enligt den beskrivning Ulrich 

(1995) gör av de kvalificerade råd som HR-funktionens expert-center ska tillhandahålla, 

skulle denna situation kunna vara ett exempel på vad som sker om HR misslyckas i rollen 

som expert. Detta kan jämföras med de risker för bristande personalarbete som Boglind et al. 
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(2013) och Perry och Kulik (2008) diskuterar kan uppstå om tillräckligt stöd saknas. Utifrån 

ett systemteoretiskt perspektiv ska detta dock inte inträffa, då Ulrich (1995) beskriver att en 

lokal HR-partnern ska säkerställa kvaliteten i HR-arbetet, genom att se till relationen mellan 

initiativ och resultat. 

 

6.1.3. Strategisk överlevnad och medarbetarna 

Det systemteoretiska perspektivet utgår enligt Watsons (2006) förklaring från att 

medarbetares beteende är möjligt att styra. En sådan syn kan exempelvis illustreras av Ulrich 

och Brockbanks (2016) rekommendationer om att HR bör implementera en kultur som styr 

medarbetarnas beteende i enlighet med ledningens beslut och externa nyckelintressenters 

förväntningar. På så vis anses värdet av de mänskliga resurserna optimeras och bidra till 

långsiktig framgång. Utifrån ett systemteoretiskt perspektiv skulle en studie av medarbetare 

kunna bidra till att förklara vart HR bör rikta sina insatser (jfr Merchant & Van der Stede, 

2017; Watson, 2006). Om det framkommer att medarbetarna har bristande kompetens eller 

inte är engagerade i att efterleva strategi eller kultur och på så vis inte kan skapa det värde 

som avses, bör HR skapa praktiker som åtgärdar dessa brister (jfr Ulrich, 1995; Ulrich et al., 

2008). Då medarbetare exempelvis beskriver att servicen från servicecentret inte motsvarar 

förväntningarna, skulle detta kunna vara en faktor som HR inom studiens tillfrågade 

organisationer kan behöva se över. Som beskrivs i studiens systemteoretiska modell, är ett 

systemteoretiskt medarbetarperspektiv inte tillräckligt för att vidare analysera relation mellan 

HRT och resiliens. 

 

6.2. HRT ur ett relationellt medarbetarperspektiv 

6.2.1. Betydelsen av medarbetarnas relation till HR 

En skillnad i det relationella perspektivet jämfört med det systemteoretiska, är att en följare - 

ledare relation inte enbart förekommer mellan medarbetare och närmaste chef. Som illustreras 

i det relationella perspektivets modell för överlevnad, ses samtliga individer inom 

organisationen som aktiva aktörer och potentiella värdeskapare. Detta innebär även ett 

bredare perspektiv på personalfrågor där både chefer och medarbetare även kan ses som 

följare till HR, som här kan anses ha en ledande funktion. Därav kan relationen mellan 
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medarbetare och HR utifrån ett sådant perspektiv studeras som en del av det samlade 

organisatoriska medarbetarskapet. Detta medför även att relationen mellan HR och 

medarbetare kan utforskas i egenskap av en av de relationer inom ett medarbetarskap som kan 

ses som sociala resurser i relation till organisatorisk resiliens (jfr Andersson, 2018; Tengblad, 

2018).    

Strukturen som HRT innebär har medfört att alla förutom en av studiens tillfrågade 

medarbetare idag varken har en direkt relation till HR-funktionen, eller möjlighet att bygga en 

sådan. Två medarbetare beskriver även att det fanns bättre möjligheter till att bygga en 

relation med dåtidens struktur som påminde om Personnel Management (jfr Ulrich & 

Dulebohn, 2015), och att de därav ansåg att den versionen var bättre. Betydelsen av sociala 

relationer framträder även dock tydligt hos samtliga av studiens tillfrågade medarbetare, då de 

alla beskriver att en personlig relation till HR-funktionen hade varit att föredra. Hos samtliga 

respondenter förekommer även en vilja till att bygga en sådan relation med HR, men detta 

anses inte vara möjligt med dagens struktur. Ett undantag förekommer dock i fråga om 

nuvarande relation och möjlighet att bygga relation, då en av respondenterna beskriver att en 

HR-representant inom organisationen ibland vistas ute i verksamheten och för en dialog med 

personalen. Ett sådant beteende hos HR används av medarbetaren för att motivera varför 

relationen till funktionen idag ses som relativt god. Detta ligger dock inte i linje med hur HR-

arbetet utifrån HRT-strukturen bör gå till. Utifrån denna struktur anses vikten av personliga 

relationer vara underordnade kvaliteten i uppgiften (jfr Ulrich, 1995) och utgångspunkten är 

att en mer värdeskapande verksamhet uppstår om HR-funktionens uppgifter effektiviseras 

genom shared services. Det relationella perspektivet betonar dock att uppgifters utförande 

sker i samspel med mänskliga processer såsom skapande av relationer och att det i fråga om 

människor inte är möjligt att separera förnuft från känslor (jfr Watson, 2006). Därav blir 

betydelsen av relationer inom det relationella perspektivet större än betydelsen som anses 

föreligga inom HRT. 

 

6.2.2. Betydelsen av andra medarbetarrelationer 

Även om medarbetarna primärt tillfrågades om hur de såg på relationen till HR-funktionen, 

tog samtliga självmant upp minst en annan relation som ansågs vara av stor vikt för dem. 

Exempelvis beskrev alla medarbetare att de hellre skulle kontakta sin närmaste chef än HR-
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funktionen vid problem eller frågor om sin arbetssituation. Enligt HRT anses en omfördelning 

av uppgifter vara bakgrunden till varför chefer idag ska utföra mer personalarbete (jfr Boglind 

et al., 2013) och att de genom att verka som en kanal för HR-arbete (Ulrich, 1995) även har 

den främsta kontakten med medarbetarna (Intindola et al., 2017). Samtliga av studiens 

respondenter beskrev dock att det inte var den formella positionen utan relationen till den 

närmaste chefen, som bland annat beskrevs vara av mer personlig karaktär, som var den 

avgörande faktorn i valet av kontakt. Vikten av relationer framträdde även hos de fyra 

medarbetare som i första hand skulle kontakta en facklig representant vid eventuella problem. 

Även dessa medarbetare beskrev att det vid problemsituationer var kvaliteten i relationen som 

var den avgörande faktorn. Den bättre relation till fackföreningen som dessa medarbetare 

diskuterade, ansågs bero på att medarbetarna kände de fackliga representanterna och hade en 

personlig relation till dem, då de befann sig ute i den operativa verksamheten. Detta gjorde att 

de uppfattades ha bättre kunskap om både den operativa verksamheten och medarbetarnas 

arbetssituation. Det uppgavs också att det inte fanns några tveksamheter om att facket 

representerade personalens talan, och fanns till för deras skull. Även om det ansågs att det 

egentligen borde vara HR som skulle fungera som stöd vid problemsituationer, gjorde 

samtliga av medarbetarna ett aktivt val att inte kontakta funktionen på grund av att relationen 

till och förtroendet för andra parter var bättre. 

På så vis kan omfördelningen av operativa personaluppgifter från HR-funktionen till chefer 

baserat på studiens tillfrågade medarbetares upplevelser även ha medfört påverkan på flera 

relationer. Detta kan anses stärka det relationella perspektivets utgångspunkt att det inte är 

möjligt att separera utförandet av uppgifter från andra mänskliga processer, då dessa faktorer 

är nära sammanlänkade och ömsesidigt påverkande (jfr Watson, 2006). Det relationella 

perspektivet tar stor hänsyn till hur kulturella faktorer i den nationella kontexten påverkar (jfr 

Hofstede, 1980; Kramar, 2014), och anser att det inte är möjligt att behandla individ separat 

från den omgivande kontexten (jfr Watson, 2006). Därav kan även denna aspekt vara relevant 

att undersöka ur ett relationellt medarbetarperspektiv. 

 

6.2.3. Kontextens betydelse för HRT och resiliens 

Uhl-Bien och Arena (2018) karaktäriserar dagens marknad som snabbföränderlig och 

dynamisk, och Ulrich et al. (2007) menar att nya utmaningar från omvärlden även medför 
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högre krav på organisationers HR-funktioner. För att överleva på sikt hävdar Ulrich och 

Dulebohn (2015) att HR numera måste ha kännedom om affärer och den externa kontextens 

villkor, för att kunna anpassa sina interna aktiviteter och processer. Hofstede (1980) menar att 

nationell kultur är till stor hjälp för att förstå hur ett samhälle är uppbyggt, samt att den 

nationella kontexten har stor inverkan på de teorier som utvecklas inom landets gränser. 

Således förefaller det vara rimligt att anta att teorierna kring HRT har påverkats av den 

amerikanska kulturen och de värderingar som råder där. Den amerikanska kulturen är till 

skillnad från den svenska en maskulin kultur, något som innebär att prestationer, pengar och 

materiella ting värderas högt av amerikaner. I allmänhet förekommer en syn på att människan 

lever för att arbeta (Hofstede Insights, 2019). Det föreligger även ett mer kortsiktigt fokus, 

vilket enligt Watson (2004) även kan illustreras i det fokus på måluppfyllnad som 

förekommer inom mycket amerikansk managementlitteratur. 

Dessa kulturella faktorer som värderas inom det amerikanska samhället reflekteras inte alls i 

svaren hos studiens respondenter. Detta illustrerar att en skillnad i värderingar förekommer 

mellan studiens medarbetares och de kulturella värden som enligt litteraturen (Hofstede, 

1980; Hofstede, 2011; Hofstede Insights, 2019; Hofstede & Minkov, 2010; Watson, 2004) 

föreligger inom den amerikanska kontext där HRT utvecklades. I svaren hos samtliga av 

studiens respondenter framträder snarare en önskan om att funktionen ska se till den 

mänskliga aspekten av organisationen genom att uppvisa en ökad tillgänglighet och närvaro. 

Denna önskan förklaras närmare som att medarbetarna skulle vilja få större möjlighet till 

delaktighet genom att HR visar ett större intresse i att förstå deras arbetssituation och värderar 

deras åsikter. Det anses att en sådan struktur skulle skapa möjligheter till att bygga en bättre 

relation mellan parterna, något som ses som nödvändigt för att HR ska veta hur personalen 

har det. Medarbetarnas synpunkter skulle kunna förklaras av att den svenska kulturen 

kännetecknas av låg maktdistans och till skillnad från den amerikanska kulturen även 

kännetecknas av feminina kulturella värden, en kombination som innebär att medarbetare 

bland annat förväntar sig att deras åsikter efterfrågas (Hofstede Insights, 2019). Hänsyn till 

både jämlikhet, livskvalitet, människa och miljö anses även vara viktigt, och detta innebär 

enligt Hofstede (1980) att balans mellan arbete och fritid värderas högt då människan arbetar 

för att leva. Inom arbetslivet finns det en betoning på att lösa eventuella konflikter genom 

diskussion och kompromisser, och solidaritet är av stor vikt (Hofstede Insights, 2019).  
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I det empiriska materialet framgick det även att fem av de tillfrågade medarbetarna ansåg sig 

ha ett förtroende för HR utan att kunna förklara anledningen till detta. Förtroendet beskrevs 

baseras på en allmän uppfattning om att man vill och bör tro att andra människor gör det som 

är rätt då de vill andra väl. Detta skulle kunna förklaras av den höga nivån av generaliserat 

förtroende som Beilmann et al. (2018) hävdar föreligger i Sverige, som enligt Realo et al. 

(2008) illustrerar graden av förtroende gentemot kända såväl som okända människor. Att 

svenska medborgare överlag har ett större förtroende och därmed är mer villiga att vara 

sårbara för andra människors handlingar (jfr Mayer et al., 2007) skulle kunna härstamma från 

den grundtrygghet som Berggren och Trägårdh (2015) beskriver att svenskar har på grund av 

den rådande välfärdsmodellen, som anses främja individens oberoende. Detta oberoende 

anses grunda sig i att staten tillhandahåller resurser som gör individen mer oberoende av 

familj och arbetsgivare. Även om det empiriska materialet inte är tillräckligt omfattande för 

att generalisera svenska medarbetares grad av förtroende, anses dessa teorier ligga i linje med 

den form av tillit som fem av studiens tillfrågade medarbetare beskriver.   

Hofstede (1980) beskriver att skillnader i nationell kontext kan innebära att utländska teorier 

behöver anpassas till den lokala kontexten för att implementeringen av teorierna ska skapa det 

avsedda resultatet. Behovet av en sådan anpassning, stärks ytterligare av det resultat som 

framkom i studien av Lubatkin et al. (2005), som visade att det är svårt att anta en annan 

nations styrningspraktiker då dessa är lösningar på kontextspecifika problem. Då rådande 

amerikansk kultur enligt Hofstede Insights (2019) medför att amerikaner drivs av att uppnå 

ekonomiska fördelar som kan medföra tillägnandet av eftersträvansvärda statussymboler, kan 

de teoretiskt sett anses mer styrda av rationalitet än människor inom den svenska kontexten. 

Utifrån den teoretiska referensramen skulle detta kunna innebära att HRT, som kan anses 

bygga på vad Watson (2006) beskriver som ett systemteoretiskt perspektiv, kan bidra till 

resiliens inom den amerikanska kontexten. Utifrån den aktuella studiens empiriska material 

framkommer det dock att ingen av de tillfrågade medarbetarna lägger samma vikt vid 

finansiella belöningar eller eftersträvar detta i samma utsträckning, då sådana faktorer 

överhuvudtaget inte diskuteras. Ingen av respondenterna nämner att HR exempelvis borde 

arbeta för att skapa fler eller större materiella fördelar för personalen. Det enda som 

egentligen eftersträvas är mer hänsyn till mänskliga faktorer som ger större möjligheter för att 

kommunicera, bygga relationer och utveckla ett förtroende. 



63 

 

 

Till skillnad från rådande syn på HRT som universell best practice, betonar både Andersson et 

al. (2019) och Linnenluecke (2017) att resiliens kan anses vara starkt beroende av kontext. Att 

hänsyn till denna faktor tas inom resiliens, skulle delvis kunna förklaras av att dessa teorier 

enligt Andersson et al. (2019) har både olika ursprung och tillämpningsområde, till skillnad 

från HRT som utvecklades i den amerikanska kontexten för att lösa ett specifikt problem (jfr 

Boglind et al., 2013). Enligt Tengblad (2018) kan kontexten även innebära möjliga externa 

resurser som kan bidra till att stärka organisationers resiliens. En sådan resurs anses av 

Tengblad (2018) vara samhällets samlade sociala kapital vilket beskrivs som det 

sammanlagda värdet av värderingar, relationer och ekonomiska, politiska och sociala normer. 

I och med att hela studiens empiriska material reflekterar en vilja hos medarbetarna att vara 

delaktiga, engagera sig, kommunicera och bygga upp ett förtroende till andra aktörer, kan 

detta utifrån studiens empiriska material ses som en möjlig resurs för resiliens som finns i den 

svenska kontexten. Studiens empiriska material är dock inte tillräckligt omfattande för att 

allmänna generaliseringar av svenska medarbetare ska kunna göras. Sett till det empiriska 

resultatet i studien, kan det anses att det hos de tillfrågade medarbetarna skulle föreligga goda 

möjligheter att skapa den typ av förtroendefulla relationer som Tengblad (2018) beskriver 

som en förutsättning för resiliens. Ett sådant relationsbyggande skulle kunna anses vara än 

mer essentiellt i Sverige, då Andersson (2018) hävdar att relationer blir viktigare inom den 

svenska kontexten, eftersom svenska organisationer är mer decentraliserade än i andra länder. 

En svårighet med resiliens är att denna förmåga utvecklas inifrån och ut (Lengnick-Hall et al., 

2011) och inte kan köpas in utifrån utan måste vårdas fram (de Oliveira Teixeira & Werther, 

2013).   

 

6.2.4. Medarbetarskap 

Organisationsfilosofin medarbetarskap kan anses nära relaterad till utgångspunkten i ett 

relationellt perspektiv, då de båda utgår från att en aktiv medarbetarroll i arbetets organisation 

(jfr Andersson, 2018; Tengblad, 2009). Filosofin har även likheter med resiliensbegreppet då 

båda fenomenen beskrivs som internt framväxande (jfr Andersson, 2018; de Oliveira Teixeira 

& Werther, 2013; Lengnick-Hall et al., 2011). En annan koppling till resiliens, är att 

medarbetarskap beskrivs som ett sätt att utveckla den typ av sociala resurser som beskrivs 

bidra till resiliens både på egen hand och genom att underbygga tillägnandet av andra resurser 

som kan stärka resiliensen (Andersson, 2018; Tengblad, 2018). Som tidigare nämnts kan 
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relationen mellan medarbetare och HR utifrån studiens relationella perspektiv ses som en av 

de relationer som tillsammans utgör organisationens samlade medarbetarskap, och kommer i 

nedan analys att behandlas som en sådan.   

Medarbetarskapsteorin grundar sig enligt Tengblad (2009) bland annat i kopplingen mellan 

effektivitet och medarbetares välbefinnande, vilket kan anses ha nära anknytning till vad 

Marchington (2015) förklarar som mjuk HRM. Enligt Tengblads (2009) medarbetarskapshjul 

är ansvarstagande och initiativförmåga en av de grundstenar som behövs för att lyckas med ett 

bra medarbetarskap, anställda bör ha en aktiv och ansvarstagande roll för att en organisation 

ska kunna nå framgång. Detta är något som, genom studiens empiriska material, inte kan 

sägas efterlevs i samtliga studerade organisationer. Två respondenter uppger nämligen hur 

deras initiativtagande endast tas emot positivt om det genererar fördelar på ett ekonomiskt och 

kortsiktigt plan. Det ska även, enligt Tengblad (2009), ges möjlighet för en gemenskap och ett 

samarbete på arbetet som kan främjas genom exempelvis sociala aktiviteter. En respondent 

uttryckte hur HR, aningen naivt, anordnar samordningsträffar för medarbetarna, såsom after 

work och liknande, för att skapa god stämning och främja samarbetet. Dock förklarar 

respondenten hur motsägelsefullt detta blir när de vill visa på att vi är ett team, yrkesarbetarna 

och tjänstemännen, då det ändå förekommer en så stark vi och dem känsla när det väl kommer 

till kritan. I och med att denna respondent är en av de tre medarbetare som har lägst 

förtroende för HR-funktionen, kan detta även anses illustrera hur förtroende är en 

grundläggande förutsättning för att medarbetarskapshjulet ska fungera (jfr Andersson, 2018). 

Ovan exempel kan ytterligare förklaras av det som Andersson (2018) menar är en utmaning i 

att få till ett lyckat samarbete, nämligen att de interna gränserna såsom roller och funktioner 

kan stå i vägen. Sådana hinder anses illustreras i medarbetarnas beskrivning av att 

möjligheten till att bygga relation till HR påverkas negativt av den upplevda distansen till HR, 

både geografiskt och i fråga om deras yrkesroll. Både dessa fenomen illustrerades tydligt i 

samma mening av en respondent som påtalade att HR var tjänstemän som delade kontor med 

andra tjänstemän, och således hade en närmare relation till dessa. 

En annan del i uppbyggandet av ett gott medarbetarskap, är att utveckla engagemang och 

meningsfullhet i arbetet. Utifrån Blau (1986) och den sociala utbytesteorin, kan 

organisationen erhålla medarbetarnas engagemang genom att visa engagemang gentemot 

dem. Detta skulle kunna ske genom att till exempel ge medarbetarna tillåtelse till delaktighet i 

visionsarbetet (Tengblad, 2009). En respondent förklarar hur det kontinuerligt anordnas 



65 

 

 

informationsmöten där företagets strategier och visioner uttrycks. Dessa strategier och 

visioner är således redan utformade av HR och ledning och ska endast, genom dessa möten, 

framföras till övriga verksamheten. Representanten uttrycker att medarbetarna inte känner sig 

delaktiga i framtagandet av dessa, och inte heller förs det någon dialog om dem på mötena. 

Den diskussion som möjligtvis kan förekomma, upplever representanten som styrd och att det 

i slutändan endast handlar om att de ska tycka som ledningen vill att de ska.  

Enligt Roberts och Davenport (2002), kan en människas engagemang i sitt arbete definieras 

som graden av involvering och entusiasm i det. Flertalet respondenter förklarar dock hur de 

utbildningar och workshops som tillhandahålls sällan erbjuder något utrymme för diskussion, 

utan att de som deltar endast ska lyssna och ta till sig den information som ges. Således kan 

kommunikationen vid dessa workshops och utbildningsdagar utifrån Dixons (1996) 

beskrivning inte heller beskrivas som en dialog. Utifrån det medarbetarna beskriver kan det 

tolkas som att den grad av involvering och delaktighet de erbjuds är låg, både inom 

visionsarbetet och i utbildningarna. Detta skulle då kunna resultera i bristande engagemang 

och låg känsla av meningsfullhet. Något som en engagerad medarbetare påstås resultera i är 

hårdare arbete, högre produktivitet och större chanser för måluppfyllelse (Roberts & 

Davenport, 2002; Ulrich & Dulebohn, 2015). Andersson (2018) menar även att det finns ett 

tydligt samband mellan att känna sig ansvarig i en situation och en högre grad av agerande. 

Därav kan utvecklandet av delaktighet, involvering och meningsfullhet hos medarbetarna 

tyckas vara av väsentlighet för samtliga parter i organisationen, och vara en av de faktorer 

som utgör möjlig påverkan för utvecklandet av organisatorisk resiliens.  

 

6.2.5. Relationers relation till HRT och resiliens 

Både implementeringen av HRT och försök att bygga upp förmågor som stärker den 

organisatoriska resiliensen, kan ses som insatser med syfte att främja den långsiktiga 

organisatoriska överlevnaden. Synen på hur denna överlevnad ska uppnås kan dock anses 

skilja sig mellan HRT och resiliens, där HRT har tydligare koppling till det systemteoretiska 

perspektivet (jfr Merchant & Van der Stede, 2017; Watson, 2006) och resiliens kan anses ha 

större likheter med studiens relationella perspektiv. I litteraturen om HRT, hävdar Ulrich och 

Dulebohn (2015) att ett grundläggande kriterium är att förstå organisationen och dess mål och 

strategier, i samband med att det skapas utrymme för funktionen att använda sin expertis för 
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verksamhetens bästa (Ulrich, 1995). Utifrån Tengblads (2018) definition handlar resiliens om 

förmågan att utveckla långsiktiga färdigheter och kompetenser för att både hantera 

utmaningar och fånga möjligheter. Anpassningsförmåga, flexibilitet och rörlighet kan bidra, 

men är inte tillräckligt på egen hand (Lengnick-Hall et al., 2011).  

Utifrån det relationella perspektivet ses relationen mellan medarbetare och HR som en av de 

relationer som bidrar till organisationens samlade medarbetarskap. Därav kan den ses som en 

av de relationer som kan ha möjlig påverkan på resiliens i egenskap av medarbetarskap som 

social resurs. Tillitsfulla relationer till organisationens intressenter hävdas av Tengblad (2018) 

vara en förutsättning för organisatorisk resiliens. Det är dock enbart en av studiens 

respondenter som beskriver sin relation till HR i sådana ordalag, och detta anses vara starkt 

påverkat av att HR genom besök i verksamheten och dialog med personalen visar intresse för 

deras arbetssituation. Hos studiens resterande medarbetare är det dock ingen som beskriver en 

sådan tillitsfull relation till HR-funktionen. Även om det förekommer tillit till funktionen från 

fyra av medarbetarna, har dessa ingen relation till funktionen. Denna tillit baseras som 

tidigare nämnts snarare på en allmän uppfattning om att människor i allmänhet vill andra väl. 

Hos de tre medarbetare som i praktiken har mer av en direkt relation till funktionen, 

förekommer å andra sidan inte tillit. En av respondenterna saknar både relation och tillit till 

funktionen. Även om Lengnick-Hall et al. (2011) påpekar att HR har en viktig roll i att 

utveckla de kapaciteter, färdigheter och egenskaper som stärker resiliens, läggs det utifrån 

Ulrich (1995) ingen vikt vid utvecklandet av sådana tillitsfulla relationer. Dessa beskrivs 

snarare vara av underordnad betydelse och det verkar snarare vara fallet att HRT 

nedprioriterar de sociala resurserna, ett fenomen som Andersson (2018) beskriver som vanligt 

förekommande. Inom litteraturen kan detta illustreras i Dundon och Raffertys (2018) 

kommentar om att HR-funktionens snarare har fokus på kortsiktiga strategier än på vad 

Keegan och Francis (2010) beskriver som långsiktigt hållbara relationer med medarbetarna. 

Detta kan även kopplas samman med den redogörelse som en av medarbetarna gör av 

personalfunktionens förändring i praktiken, där utvecklingen beskrivs som ett ökat strategiskt 

fokus som med tiden inneburit större distans till både verksamhet och personal. I jämförelse 

med denna praktiska erfarenhet av utvecklingen, hävdas det från ett teoretiskt perspektiv att 

det ökade strategiska fokuset berodde på en förändrad syn på personal (Deadrick & Stone, 

2014), då medarbetare började ses som resurser i stället för kostnader (Cleveland et al., 2015; 

Ulrich & Dulebohn, 2015). En sådan utveckling från kostnader till resurser nämns dock inte 



67 

 

 

av någon av studiens tillfrågade medarbetare, och tre av dem beskriver i stället att de utan 

tvivel känner sig som kostnader eftersom det är så deras organisation pratar om dem. Ett 

tongivande exempel på detta var att en sjuk medarbetare som gick tillbaka i arbete efter en 

lång sjukskrivningsperiod, av organisationen beskrevs som en kostnad som inte kunde 

försvaras för kunden. Därmed skulle det möjligen kunna ifrågasättas om benämningen av 

medarbetare som resurser verkligen har medfört en praktisk skillnad, eller om det i likhet med 

Kaufmans (2014) jämförelse av HRM och PM fram till 1980-talet, endast föreligger en 

språklig skillnad. 

Enligt Ulrich och Dulebohn (2015) medförde det nya synsättet dock att det reaktiva 

arbetssättet övergavs till förmån för ett mer proaktivt förhållningssätt, och detta anses visa på 

att HR-funktionen förändrats från att vara en stödenhet till att vara en strategisk och 

affärsinriktad enhet. Av Ulrich (1995) beskrivs det emellertid att HR med hjälp av sin expertis 

ska fungera som ett stöd för cheferna i verksamheten, genom att agera som en strategisk 

arkitekt (Ulrich et al., 2007) i strategiska diskussioner (Ulrich et al., 2008). Utifrån ett 

relationellt medarbetarperspektiv, skulle det kunna diskuteras att det inte handlar så mycket 

om en förändring från en stödenhet, som en förändring av vilken grupp stödet riktar sig till 

och vad det består i. För tre av respondenterna ansågs skillnaden mellan en personalavdelning 

och en HR-avdelning utgöras av vem de olika funktionerna finns till för. En av dessa 

medarbetare beskrev att en personalavdelning uppfattades som en avdelning dit en 

medarbetare kunde vända sig, medan en HR-funktion ansågs finnas till för cheferna. 

Sammantaget ansågs det av majoriteten av medarbetarna att en personalavdelning befann sig 

närmare personalen i den operativa verksamheten, både i fråga om position och relation.  

Utifrån den resursbaserade modellen över organisatorisk resiliens, betonas vikten av att se till 

de olika resursernas samspel (jfr Tengblad, 2018). Detta skulle kunna ställas i relation till 

Ulrichs (1995) beskrivning av att ett fungerande samspel med verksamheten är av vikt för 

HR-funktionen. Dagens HR-litteratur utgår dock enligt Graham och Tarbells (2006) 

beskrivning främst från ett ledningsperspektiv, utifrån vilket verksamheten förstås som den 

mer strategiskapande och affärsmässiga delen av organisationen (Ulrich & Dulebohn, 2015). I 

jämförelse med hur studiens medarbetare beskriver sin syn på verksamheten, utgår denna 

främst från den operativa drift där det utför sitt vardagliga arbete. Både ledningens syn på 

verksamheten, medarbetarnas syn på verksamheten och övriga organisatoriska aktörers syn på 

verksamheten, kan tillsammans anses beskriva organisationens samlade verksamhet. Då det 
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med hänsyn till resiliens betonas att det krävs en holistisk förståelse, skulle det därmed kunna 

argumenteras för att det krävs hänsyn till samtliga perspektiv för att förstå resiliens. Då det i 

den aktuella studien enbart är medarbetares synsätt som studeras, innebär detta att det utifrån 

studien inte kan dras entydiga slutsatser om hur resiliensen påverkas. Däremot kan det 

argumenteras för att medarbetares relationer är en av många faktorer som innebär potentiell 

påverkan på utvecklandet av resiliens, i egenskap av social resurs. I jämförelse med HRT där 

betydelsen av relationer nedtonas till förmån för effektiv uppgiftsfördelning (jfr Ulrich, 1995), 

kan detta utifrån en resursbaserad modell framstå som att HRT nedtonar de sociala resurserna 

till förmån för de tekniska resurserna (jfr Tengblad, 2018). Då utfall av resiliens anses 

beroende av samspel och ömsesidig påverkan av dessa resurser, skulle nedtoningen av någon 

av dessa resurser, kunna påverka förståelsen för och utvecklandet av resiliens på ett negativ 

sätt (jfr Andersson, 2018). Då Andersson (2018) menar att sociala resurser är mer tåliga än 

andra resurser och både individuellt och i samspel med andra resurser bidrar till resiliens,  

skulle det ur ett relationellt perspektiv kunna ifrågasättas om HRT verkligen bidrar till ökat 

värde och långsiktig överlevnad.  

 

5.2.6. Resiliens och medarbetarna 

Utifrån den struktur som HRT innebär, finns det idag inte möjlighet till en direkt 

medarbetarskapsrelation medarbetarna och HR-funktionen, då de saknar förutsättningar att 

genom dialog bygga upp det förtroende som Andersson (2018) beskriver får hjulet i rullning. I 

fråga om betydelsen av dialog med medarbetare, kan en särskillnad mellan det 

systemteoretiska och relationella perspektivet göras. Inom systemteori ska överlevnad uppnås 

genom att medarbetare beter sig på ett sätt som ligger i linje med organisationens strategier 

(jfr Ulrich & Dulebohn, 2015). Utifrån det relationella perspektivet anses att medarbetare kan 

bidra till överlevnad genom både sina handlingar och sina åsikter. Att lyssna till medarbetarna 

kan inom ett systemteoretiskt perspektiv därmed anses relevant i den utsträckning som det ger 

insikter för att bättre styra medarbetares beteende, medan det i det relationella perspektivet 

anses relevant att ta del av medarbetares viktiga insikter för att utveckla verksamheten (jfr 

Dixon, 1996). 

Utifrån det relationella perspektivets utgångspunkt om att medarbetare är aktiva aktörer och 

potentiella värdeskapare både genom tanke och handling, kan bristande möjligheter att ta 
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tillvara på medarbetares tankar ses som bristfällig resursanvändning. Om organisationens 

struktur inte möjliggör att möjligheter till resiliens som upptäcks av medarbetarna på den 

operativa nivån tillvaratas, skulle detta kunna innebära negativ påverkan för den 

organisatoriska resiliensen (jfr Tengblad, 2018). Det skulle kunna argumenteras för att 

medarbetares tankar och idéer kan hanteras av deras närmaste chef eller fackföreningar, som 

sedan förmedlar dessa vidare i organisationen, men detta argument är utifrån ett relationellt 

perspektiv förenat med risker då det bygger på ett antagande om människors objektiva 

rationalitet. Enligt det relationella perspektivet har alla organisatoriska aktörer, såväl chefer 

som medarbetare, en egen strategisk agenda och det rationella förnuftet påverkas därför av 

personliga intressen och preferenser (jfr Kramar, 2014; Watson, 2006), något som därmed 

anses påverka om och hur medarbetares idéer förmedlas vidare.  

Därav kan mängden bottom-up idéer som blir tillgängliga för HR och ledningen, anses 

påverkas av andra aktörers intressen och preferenser. Som tidigare nämnts reflekterar två av 

medarbetarna i studien kring hur deras idéer om förbättring behandlas med motstånd. Har de 

förslag som anses vara omständliga eller inte tillräckligt lönsamma, blir de ignorerade. Risken 

för att medarbetare upplever att deras idéer behandlas med motstånd, behandlas även av de 

Oliveira Teixeira och Werther (2013). En av respondenterna berättar vidare om hur de på 

kontoret har en dokumentförstörare som det står ”förslagslåda” på, och menar på att det säger 

en del om den mentalitet som råder. Samma respondent beskriver att påtalandet av problem 

sällan leder till handling, vilket anses skapa uppfattning om att företaget inte vill ta hänsyn till 

medarbetarnas åsikter. Konsekvensen av detta beskrivs vara att engagemanget har försvunnit, 

och att hen idag helt enkelt utför vad företaget ber om, trots vetskapen om att det kommer 

medföra problem längre fram. 

Detta kan vara relevant att ta hänsyn till i fråga om möjligheter till organisatorisk resiliens, då 

de Oliveira Teixeira och Werther (2013) hävdar att det föregripande beteende som anses 

främjar resiliens, tydligt kan definieras av förhållandet mellan top-down idéer och bottom-up 

idéer. Om hållbara, direkta relationer i jämförelse skulle föreligga mellan medarbetare och 

fler parter, exempelvis en direkt relation mellan medarbetare och HR, skulle detta innebära 

fler möjliga kanaler för utvecklandet av bottom-up idéer. Utifrån det empiriska materialet kan 

detta resonemang stärkas av medarbetarnas uttalanden, då samtliga respondenter är eniga om 

att det krävs en personlig relation till HR för att de ska ta upp frågor med funktionen. Utifrån 

studiens relationella perspektiv där medarbetare anses ha viktiga åsikter som kan bidra till 
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verksamhetens utveckling, blir HR-funktionens möjligheter att ta hänsyn till dessa aspekter 

vid skapande av personalstrategier av vikt. Utan en direkt relation anses det utifrån detta 

perspektiv inte finnas möjlighet för HR-funktionen att genom dialog dra nytta av personalens 

kunskap och erfarenheter när HR-praktiker eller personalstrategier ska utvecklas. Detta kan 

ställas i relation till den risk för tröghet i förändringar som Ulrich et al (2008) beskriver kan 

uppkomma genom HR-funktionens distans till verksamheten, samt risken för att HR-

funktionen driver sin egen agenda som beskrivs av Ulrich (1995). Då Andersson (2018) 

menar att relationer som präglas av samarbete kan ses som en förutsättning för att olika 

avdelningar inte ska dra åt olika håll, kan relationella aspekter ses som viktiga vid skapandet 

av strategier. Utifrån åsikter som diskuteras av studiens medarbetare anses funktionens distans 

från verksamheten kunna påverka deras förmåga till att göra objektiva bedömningar av 

situationer negativt. Rättvisedimensionen är något som betonas i samband med detta, då det 

anses att HR ska säkerställa att personalhanteringen går rätt till inom organisationen. En 

respondent beskriver att HR borde fungera som en oberoende expertfunktion som finns till för 

alla inom verksamheten, och vikten av funktionens opartiskhet betonas.  

Även om Boglind et al. (2013) betonar ett strategiskt fokus och vikten av en plats i ledningen, 

hävdar Ulrich (1995) även att en shared service funktion inte ska vara toppstyrd. Han 

beskriver att det är fältet som ska styra vilka aktiviteter som ska utföras genom att makt och 

inflytande sprids över fältet. En av studiens medarbetare beskriver dock att HR-funktionen 

upplevs vara styrd från toppen, där funktionen tvingas förhålla sig till ledningens strategiska 

riktlinjer. Majoriteten av de tillfrågade medarbetarna uttrycker även att funktionens fokus 

tycks hamna mer på fina ord och dokument, än på det operativa arbetet. En annan 

medarbetare betonar att HR gör som ledningen säger även om det inte är vad som är bäst för 

medarbetarna, exempelvis skära ner på personalen för att spara kostnader trots att det blir 

sämre för personalen. Det skulle således kunna hävdas att det finns en risk att HR driver 

ledningens intressen på bekostnad av övriga intressenters. Detta reflekteras även i Keegan och 

Francis (2010) uttalande om att dagens strategiska fokus medför att den traditionella rollen, 

att se till anställdas välbefinnande och arbeta för jämlika anställningsrelationer, försvagas. 

Marchington (2015) diskuterar att en alltför stark betoning på ledningens intressen kan 

förminska HR-funktionens auktoritet och legitimitet hos dess andra intressenter. En sådan 

uppfattning reflekteras i studiens empiriska undersökning tydligt av de fyra medarbetare som 

innehar lägst förtroende för HR-funktionen. Eftersom långsiktigt hållbara 
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medarbetarrelationer mellan medarbetare och HR utifrån ett relationellt perspektiv kan anses 

vara en av de aspekter som bidrar till att påverka en organisations resiliens, i egenskap av 

social resurs, kan det även ses som relevant att behandla de processer som påverkar 

relationsbyggande. 

 

6.2.7. Medarbetarelationella processer 

Utifrån social utbytesteori är det förtroende som utgör kärnan i upprätthållandet av alla 

långsiktiga relationer mellan individer (Blau, 1986). En av de avgörande faktorerna för vilket 

förtroende som föreligger för HR-funktionen hos studiens tillfrågade medarbetare, är deras 

uppfattning om vems intressen som HR representerar. Hos de fyra medarbetare som uppvisar 

högst grad av förtroende för HR-funktionen, föreligger också en uppfattning om att HR 

antingen finns till för personalens skull, eller åtminstone tar stor hänsyn till personalens 

välbefinnande. Hos samtliga tillfrågade medarbetare från organisation C, vars uppfattningar 

representerade studiens lägsta grad av förtroende för HR-funktionen, förelåg det även en 

uppfattning av att HR utan tvekan representerar ledningens intressen och funktionen benämns 

bland annat som ledningens springpojke. En av respondenterna förklarar att detta kan vara 

negativt för organisationen, då ledningens intressen inte alltid representerar organisationens 

bästa. Exempelvis betonas att ledningen ofta prioriterar kortsiktiga resultat, även om sådana 

beslut kan innebära negativa konsekvenser på längre sikt. Detta uttalande kan jämföras med 

Dundon och Raffertys (2018) beskrivning av att en ensidig betoning på ledningens intressen, 

kan utgöra ett stort hot mot integriteten och trovärdigheten för HR-funktionen, då 

uppfyllandet av kortsiktiga mål kan ske på bekostnad av organisationens långsiktiga 

hållbarhet. 

Att ett samband kan föreligga mellan uppfattningen om funktionen och vilket förtroende som 

föreligger, skulle kunna förklaras av litteraturens definitioner av förtroende och dess koppling 

till individens sårbarhet (jfr Delhey & Newton, 2005; Mayer et al., 2007; Strauss, 2006). Då 

samtliga medarbetare i studien anser att förtroende är nära relaterat till att information inte 

kommer användas mot en, kan det hävdas att det är tolkningen av vems intressen som HR-

funktionen representerar som resulterar i individens bedömning av hur stor risk för sårbarhet 

som ett eventuellt förtroende innebär. I de fall där det föreligger ett lågt förtroende, skulle 

detta kunna tyda på att medarbetarna inte är villiga att vara sårbara inför funktionen, då risken 
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för negativa konsekvenser bedöms vara för stor. Kopplat till den beskrivning av förtroende 

Mayer et al. (2007) ger som villighet för sårbarhet, skulle detta kunna förklaras av att risken 

blir mindre för de medarbetare som upplever att HR representerar deras intressen, då de 

upplever att HR inte skulle utföra handlingar som är till nackdel för dem. För medarbetare 

som i kontrast till detta ser HR som en motpart, blir risken större då de upplever det som 

sannolikt att HR skulle kunna utföra handlingar som är till nackdel för dem. Därav verkar 

medarbetares uppfattning om och erfarenhet av HR i stor utsträckning påverka förtroendet. 

I fråga om erfarenheter framstår det även som att medarbetarna i organisation C, de med lägst 

förtroende för funktionen, upplever att HR har svikit deras intressen till förmån för 

ledningens. Detta beskrivs illustreras av att funktionen varken efterlever vad som sägs, eller är 

objektiv och opartisk i sina handlingar. Blau (1986) beskriver att uppkomsten av tillit mellan 

två parter är beroende av att båda parter upplevs fullfölja sina skyldigheter gentemot den 

andra. Då medarbetarna i organisation C upplever att HR inte har uppfyllt sina skyldigheter 

gentemot dem, kan detta innebära konsekvenser för det sociala utbytet och således även 

möjligheten att skapa relationer på sikt.  

Både Tengblad (2009) och Andersson (2018) är av uppfattningen att dialog är viktigt för att 

utveckla både förtroende och öppenhet inom organisationer. Detta anses vara sant oavsett 

vilka relationer det handlar om. Ökad kommunikation är även något som samtliga 

respondenter anger som en faktor som skulle kunna utveckla ett bättre förtroende till HR-

funktionen. Bristande kommunikation anses även kunna innebära negativ påverkan, något 

som illustreras då en av respondenterna diskuterar konfliktsituationer som inträffat mellan 

chefer och medarbetare, där HR-funktionen inte varit delaktig. Oavsett om ledaren har betett 

sig dåligt eller om situationen har berott på dålig personkemi, har anställningsrelationen i 

dessa fall avslutats. De inblandade medarbetarnas uppfattning av situationen har inte tagits 

hänsyn till, och respondenten beskriver att det upplevs som att personalen på något vis inte 

har rätt till sin talan. Vikten av att alla människor har rätt och förmåga till att uttala sig om 

sina upplevelser av världen, kan enligt Dixons (1996) beskrivning ses som en förutsättning för 

dialog. Detta skulle kunna bidra till att förklara hur dialog bygger relationer utifrån social 

utbytesteori, då två parter som engagerar sig i dialog därmed kan anses visa varandra 

erkännande i fråga om att deras åsikter är viktiga (jfr Blau, 1986; Eisenberger et al. 1986). 
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Samtliga av studiens tillfrågade medarbetare uttrycker mer eller mindre direkt även en önskan 

om att HR ska visa sig mer ute i verksamheten, exempelvis genom att komma ut och 

presentera sig och prata med personalen. Detta beskrivs inte behöva ske i något särskilt syfte, 

utan den sociala dimensionen i att HR är ute och pratar allmänt med medarbetare anses ha ett 

värde i sig. Detta skulle utifrån Blaus (1986) beskrivning av social utbytesteori kunna ses som 

en sådan form av stöd, erkännande, empati eller hjälpsamhet som kan medföra uppkomsten av 

tacksamhet eller förtroende hos motparten. Sådana former av socialt utbyte beskrivs av 

Cropanzano och Mitchell (2005) utgöras av handlingar som är beroende av att människor 

reagerar på dessa och handlar tillbaka, något som med tiden resulterar i ömsesidiga 

transaktioner och givande relationer. Aryee et al. (2002) menar att ett socialt utbyte i en 

anställningsrelation skulle kunna påbörjas genom att organisationens representanter behandlar 

medarbetarna på ett rättvist sätt, något som illustrerar välvilja mot dessa.   

Även Eisenberger et al. (1986) beskriver att medarbetares engagemang gentemot 

organisationen, påverkas av hur de upplever det organisatoriska stödet. Författarna beskriver 

att denna form av stöd kan illustreras av att organisationen visar att den bryr sig om och 

värderar sina medarbetare, vilket i sin tur anses resultera i att medarbetarna lättare accepterar 

och respekterar organisationens prioriteringar. Ett uttalande som anses visa på motsatsen till 

detta, görs av en respondent som beskriver att det verkar finnas en förväntning hos 

organisationen att medarbetarna ska jobba hur hårt som helst och engagera sig hur mycket 

som helst utan att få något engagemang tillbaka. Kopplat till social och ekonomisk 

utbytesteori (jfr Blau, 1986; Shore et al., 2006), skulle detta kunna ses som att organisationen 

använder ekonomiska medel för att erhålla immateriella sådana, något som inte är i linje med 

den sociala utbytesteorin.    

Om HR hade befunnit sig ute i verksamheten och haft en personlig relation till personalen, 

hade detta kunnat skapa förutsättningar för de sociala interaktioner som av Dennis (2011) 

beskrivs ge individer möjlighet att skapa mening av sin sociala verklighet, utifrån teorin om 

symbolisk interaktionism. Denna mening kan förklaras som individens tolkning av sin miljö 

och aktörerna inom denna, och Blumer (1969) hävdar att denna mening ligger till grund för 

mänskligt beteende. Detta skulle kunna vara till hjälp i att förklara varför medarbetare önskar 

mer kontakt och kommunikation med HR. Strävan efter att lära känna en person och upprätta 

en personlig relation, kan möjligen härstamma från en önskan att genom interaktion skapa 

mening av aktören, för att individen sedan ska kunna använda denna mening som vägledning i 
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sitt beteende. Betydelsen av tolkning diskuteras även av Schuck et al. (2011) då de beskriver 

hur uppkomsten av engagemang fungerar. Detta anses grunda sig både i hur individen 

bedömer miljön, samt hur denna miljö tolkas utifrån erfarenheter och värderingar. Därför kan 

det antas att det inte bara är den organisatoriska miljön som HR behöver ta hänsyn till, utan 

även en förståelse för hur individer tolkar denna utifrån sina erfarenheter och värderingar. 

Nishii et al. (2008) betonar exempelvis att det inte är HR-praktiker i sig som är avgörande för 

hur medarbetares attityder och beteende utvecklar sig, utan att detta avgörs av vad som 

uppfattas vara den bakomliggande avsikten. Därav anses det av Pombo och Gomes (2018) 

rimligt att samma HR-praktik resulterar i olika beteenden och attityder från olika individer. I 

det empiriska materialet framgår det att en av individerna anser att organisationens 

friskvårdsbidrag, som medarbetaren uppfattar vara infört av HR, illustrerar att HR 

representerar personalens intressen. Då individen bedömer att HR har infört bidraget med 

avsikt att förbättra personalens välbefinnande, görs en positiv tolkning av praktiken som 

resulterar i en positiv attityd. För de medarbetare som har en mer kritisk syn på HR och anser 

att funktionen representerar ledningens intressen, skulle samma situation kunna tolkas mer 

negativt. Därav blir det i praktiken mindre viktigt om programmet införts med hänsyn till 

personalens bästa eller för att optimera verksamheten genom effektiv hantering av 

anställningsförhållandet i likhet med dåtidens välfärdsprogram (jfr Deadrick & Stone, 2014; 

Kaufman, 2014; Ulrich et al., 2007; Ulrich & Dulebohn, 2015). Även frågan om vilken part 

som faktiskt är ansvarig för sådana initiativ blir mindre viktig, då kärnan i dessa exempel är 

att det är medarbetarens tolkning av situationen och vilken mening som fästs vid denna som 

resulterar i den uppkomna attityden. Oavsett hur tydligt en HR-funktions avsikter 

kommuniceras ut i verksamheten, kan det i sista änden hävdas att det är medarbetarens 

tolkning av dessa avsikter som är det avgörande för utfallet. Betydelsen av sådana skilda 

uppfattningar anses underskattas inom dagens strategiska HR-litteratur (Kramar, 2014). Detta 

kan exempelvis illustreras av betoningen som Ulrich (1995) och Ulrich et al. (2008) gör på 

vikten av att designa rätt strategier för att HR-funktionen ska skapa medarbetarengagemang, 

när uppkomsten av detta enligt Schuck et al. (2008) är mycket mer komplext än så. 
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7. Slutsats 

 

 

I det avslutande kapitlet presenteras studiens slutsatser och ämnar till att tydligt besvara dess 

problemformulering och syfte. Vidare framförs studiens bidrag samt förslag på vidare 

forskning inom ämnet. 

 

 

7.1. Medarbetares relation till HR 

Oavsett om ett systemteoretiskt eller relationellt perspektiv appliceras på medarbetares 

relation till HR-funktionen, är det möjligt att avgöra att studiens tillfrågade medarbetare efter 

HRT har en i stort sett obefintlig relation till HRT. Den roll som HR beskrivs ha i 

medarbetarnas arbetsliv är som en opersonlig servicefunktion i fråga om grundläggande 

anställningsfrågor, eller som ledningens representant vid motsättningar mellan arbetsgivare 

och arbetstagare. De transformativa tjänster som HR ska skapa framstår som osynliga för 

personalen, och kan därmed inte uppfattas ha något värde för medarbetarna då de inte känner 

till dem.  

 

7.2. Relation mellan HRT och resiliens 

Hur den andra delen av studiens problemformulering gällande ett medarbetarperspektivs 

möjligheter att bidra till förståelse och nya insikter för relationen mellan HRT och resiliens 

kan besvaras, har i studien visat sig vara starkt beroende av om det systemteoretiska eller 

relationella perspektivet används som tolkningsram. Detta beror på att dessa perspektiv 

innebär två skilda synsätt. 

 

7.2.1. Ett systemteoretiskt perspektiv på relation mellan HRT och resiliens 

Som illustreras i studiens modell över ett systemteoretiskt perspektiv, kan ett 

medarbetarperspektiv enbart vara av begränsad betydelse för att skapa bättre förståelse för 

relationen mellan HRT och överlevnad. Detta kan anses bero på att medarbetarnas 
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värdeskapande bidrag till organisationens överlevnad utifrån detta synsätt främst handlar om 

hur väl personalens beteende ligger i linje med organisationens strategier. Eftersom respektive 

organisationers strategier inte har behandlats i den empiriska undersökningen, kan inte heller 

slutsatser dras om relation mellan HRT och resiliens genom att endast se till medarbetarnas 

upplevelse av relationen till HR. Däremot kan det konstateras att de tillfrågade medarbetarnas 

obefintliga relation till HR ligger i linje med vad som beskrivs vara lämpligt i de teoretiska 

rekommendationerna om HRT, då det operativa personalarbetet främst ska skötas av 

organisationers linjechefer. Detta illustreras även i studiens systemteoretiska modell, då det 

inte finns någon direkt relation mellan HR och medarbetare, utan kommunikation och 

strategier går via linjechefer. Därmed blir en logisk följd utifrån ett systemteoretiskt 

perspektiv att de tillfrågade medarbetarna vid operativa personalfrågor har den främsta 

kontakten med sin närmaste chef. Med utgångspunkt i ett systemteoretiskt 

medarbetarperspektiv, är det därmed inte möjligt att dra ytterligare slutsatser om relationen 

mellan HRT och resiliens. 

 

Utifrån studiens modell av ett systemteoretiskt medarbetarperspektiv på HRT, är det inte möjligt att dra 

slutsatser om relationen mellan HRT och resiliens genom att enbart studera medarbetares relation till HR. 

Relationen till HR är utifrån detta perspektiv av indirekt karaktär, och går främst via organisationers 
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linjechefer. Därav måste även denna relation studeras om ett medarbetarperspektiv ska kunna skapa insikter 

om resiliens.  

 

7.2.2. Ett relationellt perspektiv på relation mellan HRT och resiliens 

Med utgångspunkt i det relationella perspektivets modell kan relationen mellan medarbetare 

och HR ses på ett annat sätt. Här anses den vara en av flera organisatoriska relationer som 

innebär påverkan på överlevnad, i och med att den ses som en av de relationer i 

organisationens samlade medarbetarskap som innebär påverkan på resiliensen i egenskap av 

social resurs. Att denna relation ses som relevant utifrån ett relationellt perspektiv grundar sig 

i en syn på medarbetare som aktiva aktörer som är potentiella värdeskapare både genom tanke 

och handling. Direkta och hållbara relationer mellan olika parter i organisationer, ses utifrån 

detta som möjliggörande kanaler för värdeskapande. Utifrån litteraturen om resiliens och 

medarbetarskap samt utifrån studiens tillfrågade medarbetare, är betydelsen av tillitsfulla 

relationer av större betydelse än vad HRT-litteraturen beskriver att de borde vara.  

Det relationella perspektivets teoretiska syn på att individer inte kan särskiljas från den 

kontext de verkar i, har likheter till resiliens som kan anses vara ett kontextberoende fenomen. 

Detta kan innebära att förmågor som bidrar till resiliens inom en viss kontext inte behöver 

innebära samma resultat i en annan kontext. Även om HRT skulle bidra till resiliens inom den 

amerikanska kontext där den utvecklades, finns det således inga garantier för att samma 

resultat skulle uppnås i den svenska kontexten. Chansen till att uppnå samma resultat av HRT 

förminskas av grundläggande skillnader mellan den svenska och amerikanska kulturen. I 

svaren hos studiens intervjuade medarbetare speglas genomgående de feminina värden som 

utifrån tidigare studier anses vara typiska för den svenska kontexten. Uttalanden som skulle 

kunna kopplas till den amerikanska kontextens dominerande maskulina värden, förekommer i 

jämförelse inte alls. Även om studiens resultat inte är möjliga att generalisera till att omfatta 

svenska medarbetare i allmänhet, skulle de särdrag i den svenska kontexten som beskrivs i 

studiens teori och stärks av dess empiri, kunna innebära en möjlig extern resurs för resiliens. 

Utifrån ett relationellt perspektiv ses relationen mellan medarbetare och HR som en av flera 

viktiga medarbetarskapsrelationer. Då dialog beskrivs som den aktivitet som kan lägga 

grunden för ett fungerande medarbetarskap, kan HRT-strukturens bristande möjlighet till 

dialog mellan HR och medarbetare anses ha negativa konsekvenser för framväxten av 
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medarbetarskap, vilket kan ses som relevant då ett fungerande medarbetarskap anses vara en 

av de sociala resurser som kan bidra till resiliens.  

Om hänsyn tas till de samlade synpunkter, berättelser och värderingar som uttrycks av 

studiens intervjuade medarbetare, framgår det tydligt att deras syn på sin egen roll i 

organisationen ligger närmare en relationell syn än en systemteoretisk syn på medarbetare. 

Samtliga respondenter ser bristande relationer som något negativt, inte bara för egen del utan 

även med hänsyn till organisationens framgång. Detta styrker det relationella perspektivets 

antagande om att det inte går att särskilja relationer från utförandet av uppgifter.  

Utifrån det relationella perspektivets antagande om att hållbara relationer mellan 

organisationens parter är viktigt för resiliens, skulle nedtoningen av relationer inom HRT 

kunna bidra till negativ påverkan på resiliensen. Antagandet av ett relationellt 

medarbetarperspektiv på HRT, kan därmed anses väcka nya frågor om huruvida 

implementeringen av HRT i den svenska kontexten kan riskera att utmana möjligheterna för 

organisatorisk resiliens. 

 

 

Organisationens överlevnad ses utifrån det relationella perspektivets som nära besläktad med den 

framväxande karaktär som både medarbetarskap och resiliens i tidigare studier beskrivs karaktäriseras av. 

Här anses det att samtliga aktörer inom organisationen är potentiella värdeskapare, och att detta möjliggörs 

genom hållbara relationer. Därav ses begränsade möjligheter till relationsbyggande som en faktor som skulle 

kunna innebära negativ påverkan på resiliensen. 
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7.3. Studiens bidrag 

Eftersom den aktuella studien utforskar HRT ur ett medarbetarperspektiv, ett perspektiv som 

enligt Pombo och Gomes (2018) har försummats inom HR-forskningen, anser vi att studien 

bidrar med värdefulla insikter och ökad förståelse av ett i övrigt välkänt och aktuellt koncept. 

Studien utmanar även de systemteoretiska grundantaganden som ligger bakom mycket av den 

tidigare forskningen inom området, som kan anses utgå från ett normativt lednings eller 

ledarskapsperspektiv. Den empiriska medarbetarundersökning som genomfördes i studien gav 

genom en abduktiv process upphov till ett kompletterande perspektiv på fenomenet HRT - det 

relationella perspektivet. Detta innefattar bland annat en översiktlig kulturell jämförelse 

mellan den svenska och amerikanska kontexten, där eventuella utmaningar kring 

implementering av utländska organisationsteorier diskuteras. Genom att samla teorier som på 

olika sätt syftar att ta hänsyn till de brister som i tidigare studier påtalats med det 

systemteoretiska perspektivet och den strategiska HR-litteraturen, syftar det relationella 

perspektivet till att bredda förståelsen för fenomenet HRT, via en alternativ tolkningsram. Det 

relationella perspektivets betoning på relationer samt synen på medarbetares roll som aktiva 

aktörer och potentiella värdeskapare, kan även anses bidra till att skapa större förståelse och 

väcka vidare frågor om hur den förändrade relationen mellan medarbetare och HR skulle 

kunna innebära påverkan på den organisatoriska resiliensen. 

 

7.4. Vidare forskning  

Då studien i stor grad har utgått från ett relationellt medarbetarperspektiv där enbart 

medarbetare har studerats, skulle det vara intressant att studera relationen mellan HRT och 

resiliens ur ett relationellt perspektiv där andra aktörer inom organisationer och deras 

relationer är föremål för empirisk undersökning. För att få större förståelse för hur resiliens i 

praktiken påverkas av de sociala resurserna skulle även vidare studier inom detta område vara 

av stor relevans. Då det i studiens två olika perspektiv även görs skillnad i fråga om synen på 

medarbetarens roll för värdeskapande, skulle detta fenomen även kunna studeras praktiskt. 

Eftersom betydelse av engagemang idag diskuteras av både praktiker och forskare, skulle det 

även vara intressant med en fallstudie inom en och samma organisation där det undersöks om 

engagemang betyder samma sak på organisationens olika nivåer. Då många organisationer 

idag är värderingsstyrda och använder olika värdeord som styrmedel, skulle det även kunna 
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undersökas om tolkningen av dessa ord ser annorlunda ut hos de olika aktörerna inom 

organisationer, och därmed även riskerar att ge upphov till olika attityder och beteenden. 

Tolkningen av HR-praktiker skulle också kunna jämföras med önskat och praktiskt utfall, för 

att på så vis kunna öka förståelsen för ett eventuellt samband mellan tolkning och utfall.  

 

Eftersom studiens resultat ger indikationer om att kontexten är av stor betydelse vid 

utformning och implementering av strategier i organisationer, skulle det kunna forskas 

närmare kring hur detta kan te sig i andra slags kontexter än de denna studie undersökt. 

Exempelvis vore det intressant att titta närmare på olika branscher, eller stora och små 

organisationer. En annan relevant studie i fråga om kontextens betydelse hade varit att studera 

om, och i så fall hur, medarbetares uppfattningar och förväntningar om HR-funktionen skiljer 

sig mellan svenska och amerikanska organisationer. Ett sådant fenomen hade även varit 

intressant att studera genom att utföra en fallstudie ur ett medarbetarperspektiv inom ett stort 

multinationellt bolag där medarbetare påverkas av samma företagskultur, men eventuellt 

tolkar denna på olika sätt på grund av skilda nationella kulturer.     
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9. Bilagor 

 

9.1. Bilaga 1 - Individuell reflektion av Anna Nilsson 

Jag har alltid föredragit inlämningsarbeten och uppsatser framför prov och tentamen då ett 

sådant arbete lämnar större utrymme för egna reflektioner och är friare i både utformning och 

genomförande. Examensarbetet är därmed något jag sett fram emot, även om det såklart varit 

med en gnutta vemod. Jag och min medskribent, Johanna, har nästan från start studerat 

tillsammans i en studiegrupp på fem personer. Jag uppmärksammade då ganska omgående att 

vi hade en likartad ambitionsnivå och studerade på ett snarlikt vis, vi båda har alltid strävat 

efter de högre betygen. Vi klickade dessutom bra på ett personligt plan då vi är likasinnade 

även där. Min önskan om att skriva examensarbetet tillsammans med Johanna uppstod således 

långt innan det var dags. 

Då jag är en person med kontrollbehov ut i fingerspetsarna, hade jag en tydlig plan för hur 

den resterande studietiden skulle se ut. Så plötsligt stod jag där, sommaren 2018, och väntade 

mitt första barn. Jag var naturligtvis väldigt glad, trots det faktum att tiden framöver nu skulle 

se betydligt annorlunda ut än vad min välstrukturerade plan gjorde. Jag pratade mycket och 

länge med Johanna om hur det skulle bli, som stöttade mig och var beslutsam i att trots detta 

skriva examensarbetet med mig. När sedan Johanna blev erbjuden en projektanställning som 

skulle pågå jämsides med examensarbetet, blev det istället jag som fick stötta och motivera 

henne till att hoppa på det tåget. Vi skulle se till att klara detta, trots de utmaningar och 

begränsningar vi hade framför oss. 

När vi påbörjade processen satte vi oss ned och diskuterade fram och tillbaka om det ämne vi 

ville skriva om. Jag var intresserad av en ekonomisk inriktning, medan Johanna intresserade 

sig mer för det sociala. Det resulterade i en slags blandning av dessa där vi ämnade att 

anlägga ett socialt perspektiv på ett mer ekonomiskt fenomen. Detta visar på det goda samspel 

vi har, och som även kan sägas spegla denna arbetsprocess i stort.   

I och med de personliga utmaningar vi haft och de begränsningar som de resulterat i, har ett 

väldigt omfattande planeringsarbete och mycket dialog oss emellan varit nödvändiga. Vi har 

även behövt dra effektiviseringen till dess spets där vi utnyttjat de individuella förmågor och 

starka sidor vi besitter på bästa sätt. Då vi inte har haft möjlighet att ses så mycket som vi 
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önskat, har vi istället fått stämma av på andra vis. Vi har exempelvis alltid arbetat i Google 

Drive, vilket gett oss möjligheten att följa med, stämma av och se vart den andra personen 

befinner sig i arbetet. Vi har på så vis även enkelt kunnat be varandra om råd och tips när vi 

haft behov av det. Något som således haft en stor betydelse under arbetets gång, har varit just 

den kontinuerliga avstämningen samt den raka kommunikation som vi haft. Även det stora 

förtroende vi erhållit för varandra och för att uppgifterna utförts på korrekt vis. 

Genom denna process har jag utvecklats både kunskaps- och personlighetsmässigt men den 

främsta lärdomen jag tar med mig från denna tid, är att allt inte går att kontrollera och planera. 

Sidospår är ibland oundvikliga och många gånger handlar det istället om att göra det bästa av 

den faktiska situation man befinner sig i. Jag har även fått värdefulla insikter av Johanna som 

har en otrolig förmåga att vända och vrida på annars förgivettaganden. Om 

perspektivglasögon faktiskt existerar, äger hon de mest exklusiva av sådana. 

Jag är oerhört tacksam då Johanna visat ett stort tålamod och många gånger fått dra ett tyngre 

last i detta arbete i och med de tidsbegränsningar som graviditet, förlossning och ett spädbarn 

inneburit för mig. Denna uppsats hade aldrig varit möjlig utan dig, så varmaste tack för denna 

utmanande, stundtals oerhört krävande men samtidigt väldigt roliga och lärorika tid 

tillsammans. Du kommer gå långt och dina framtida kollegor kan, minst sagt, skatta sig 

lyckliga! 
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9.2. Bilaga 2 - Individuell reflektion av Johanna Frödelius 

Även om jag alltid har tyckt om att uttrycka mig i skrift, har utbildningens avslutande C-

uppsats under merparten av studietiden för min del känts som ett stressande moment. Inte på 

grund av att det har beskrivits som en stor utmaning eller för att det innebär en termins hårt 

arbete med mycket eget ansvar, utan snarare för att det verkade finnas så många oklara 

aspekter i hur processen skulle gå till. Vid nya projekt vill jag gärna börja med att skapa mig 

en översiktlig uppfattning av helheten för att förstå hur saker hänger ihop, något som varit 

svårt i det här fallet då uppsatsens helhet mer eller mindre har växt fram med tiden. 

För min del kändes det dock väldigt tryggt och stabilt att det var jag och Anna som skulle 

skriva uppsatsen tillsammans. Delvis eftersom vi har arbetat tillsammans under tidigare 

projekt och har samma ambitionsnivå i våra studier, men också eftersom jag har lärt känna 

henne bra som person under studietiden. På grund av detta kände jag mig väldigt lugn i 

vetskapen att hon skulle få barn under uppsatsskrivandet, då jag hade fullt förtroende för att 

hon skulle lösa den utmaningen lika bra som allt annat hon åtar sig att göra. Något som jag 

verkligen har uppskattat med att arbeta tillsammans med Anna under våren är att vi har haft 

en rak och tydlig kommunikation, och att det därmed inte har varit några tveksamheter mellan 

oss. Oavsett vilka utmaningar som har dykt upp i och utanför studierna upplever jag att vi har 

tagit oss an dem och löst dem tillsammans. 

Att det skulle bli en annan struktur på uppsatsskrivandet än vad som är mest vanligt 

förekommande i och med att Anna skulle få barn var vi tidigt införstådda med, och jag 

upplevde inte det som ett problem utan snarare som de förutsättningar som vi fick skulle upp 

strukturen kring. Vad vi däremot inte visste om i förväg var att jag skulle bli erbjuden jobb 

under processen, och efter diskussion med och stöttning från Anna beslutade jag mig för att ta 

den möjligheten. Detta medförde ännu en förutsättning att anpassa oss till, och för min egen 

del var den största utmaningen att balansera uppsats och jobb då jag ville prestera så bra som 

möjligt inom båda delar. Jag upplever att den här erfarenheten har bidragit till att jag har blivit 

bättre på att prioritera vad jag väljer att lägga min energi på. 

I valet av uppsatsens ämne hade vi inledningsvis lite olika utgångspunkter, men hittade efter 

diskussioner en kombination av det vi båda var mest intresserade av. Vi valde att utgå från ett 

medarbetarperspektiv, då vi upplevde att detta perspektiv inte var lika vanligt förekommande 

inom HR-forskningen som exempelvis ledningsperspektivet. Denna uppfattning förstärktes 
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mer och mer ju mer insatta vi blev i ämnet, vilket bidrog till att uppsatsen bara blev mer och 

mer intressant att skriva. Att genomföra intervjuer med medarbetare har varit en väldigt rolig 

och lärorik upplevelse som kompletterat utbildningens teoretiska kunskap med praktiska 

insikter från ett annat perspektiv. Jag tyckte att det var väldigt givande att se hur teorierna 

antingen förstärktes eller utmanades utifrån medarbetarnas beskrivningar av sitt arbetsliv.  

Jag tycker att mitt och Annas samarbete har fungerat väldigt bra under hela processen, något 

som jag tror har gynnats av att vi kontinuerligt har stämt av med varandra för att se så att vi 

båda är överens om nästa steg. Vi har lagt upp arbetet med hänsyn till våra respektive styrkor 

och svagheter utifrån de rådande förutsättningar och utgått från vad vi tror bidrar till det bästa 

resultatet snarare än att se till personliga preferenser. Något som jag har lärt mig av Anna 

under processen är att ha ett bättre fokus på det som är aktuellt för stunden och inte försöka 

tänka på alla delar på en gång, samt att det ibland är bäst att bara köra. Jag är imponerad över 

hur bra Anna har lyckats hantera den nya mammarollen samtidigt som hon har haft ett så stort 

fokus och engagemang i uppsatsen, och känner mig glad över att jag fick möjlighet att skriva 

denna avslutande uppsats tillsammans med henne. 
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9.3. Bilaga 3 - Intervjuguide 

 

Inledning:  

Vi inleder intervjun med att presentera vilka vi är, vad studien handlar om och dess syfte. Vi 

berättar överskådligt om vad vi kommer att prata om och hur frågorna kommer att ställas. Vi 

förklarar även personens rättighet till att vara anonym, samt att personuppgifter och material 

endast kommer att behandlas och vara åtkomligt av oss. En önskan om inspelning uttrycks, 

mot respondentens godkännande. Vi informerar om att anteckningar kommer att föras under 

intervjun, samt hur lång intervjun ämnar vara.  

 

Bakgrund: 

Beskriv din tid i organisationen, dina arbetsuppgifter och titel. 

 

HR-Funktionen: 

• Vad innebär HR för dig? 

• Ser du någon skillnad på en personalavdelning och en HR-avdelning? 

• Om ja – utveckla på vilket sätt du upplever skillnaden. 

• Vad har du för förväntningar på HR? 

• Hur ofta har du haft kontakt med HR det senaste året, och av vilka anledningar? 

• Har du samarbete med HR vid exempelvis workshops och utbildningsdagar? 

• Har HR varit delaktig i något förändringsarbete vad du vet om? 

• Vilket stöd från HR upplever du fungerar bra/mindre bra? 

• Vilket stöd skulle du vilja se mer utav från HR? 

 

Relationer och intressen:  

• Vad har du för relation till HR? 
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• Om bra/dålig – hur tror du det kommer sig? 

• Vem skulle du säga är mest mån om att bejaka dina intressen på arbetet? 

• Hur kommer sig det? Utveckla gärna.  

• Vems intressen upplever du att HR representerar? 

• Hur kommer det sig att du upplever det? Har du något exempel? 

• Vart vänder du dig vid problem? 

• Om chefen – vart vänder du dig vid problem med chefen? 

Förtroende: 

• Vad innebär förtroende för dig? 

• Upplever du någon skillnad på förtroende i arbetslivet och privatlivet? 

• Om ja, på vilket sätt? 

• Hur ser ditt förtroende för HR ut? 

• Om bra – hur kommer sig det? 

• Om dåligt – vad skulle de kunna göra för att förbättra det? 

• Har du förtroende för att HR arbetar utifrån de lagar och regler som finns, samt att de 

arbetar opartiskt och objektivt? 


