
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teoretiskt förberedd 

- Praktiskt en novis 

 

En studie om relationen mellan teori och praktik 

inom HR-området 

 

 

 

 

Gabriel Blomgren 

Alex R. Haitto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Institutionen för beteendevetenskap och lärande 

Masterprogrammet i Human Resource Management and Development 



 

 

 

 

 

 

Teoretiskt förberedd 

- Praktiskt en novis 
 

En studie om relationen mellan teori och 

praktik inom HR-området 
 

 

 

Theoretically prepared 

- Practically a novice 

 

 

Gabriel Blomgren 

Alex R. Haitto 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Masteruppsats i 

Masterprogrammet i Human Resource Management and Development 

Linköpings Universitet 

Vårterminen 2016 

Handledare: Andreas Wallo 



 

 

     
 

 

 

 
Institutionen för beteendevetenskap och lärande 
581 83 LINKÖPING 
 

 

 

 
Seminariedatum  
9/6 -16 

 

Språk (sätt kryss före) Rapporttyp (sätt kryss) ISRN-nummer (fylls i av student) 
 X Svenska/Swedish 
 Engelska/English 

 Uppsats grundnivå 
     X Uppsats avancerad nivå 
  
 

LIU-IBL/HRM/HRD-A—16/10-SE 

 

 
Titel 
Teoretiskt förberedd -Praktiskt en novis  
En studie om relationen mellan teori och praktik inom HR-området 
 
Title  
Theoretically preparred – practically a novice 
A study about the relation between theory and practice within the HR-field  
 
Författare  
Gabriel Blomgren, Alex R. Haitto 
 

 

 

Sammanfattning  
 
Denna uppsats ämnar studera huruvida ett glapp existerar mellan teori och praktik inom HR-området i Sverige genom 

att studera vilka upplevda skillnader tycks existera mellan utbildning och arbete. Om ett glapp återfinns är ambition att 

kartlägga detta och försöka ta reda på hur det kan överbryggas. Själva studien har genomförts genom att intervjua 14 

HR-praktiker och därigenom ta reda på deras upplevelser angående deras akademiska utbildning samt huruvida det 

som de har lärt sig är relevant i deras dagliga arbete. Resultatet av studien visade att det finns ett glapp och att det 

kan, åtminstone till en viss nivå, överbryggas genom mer praktik samt att HR-praktiker skulle komma till lärosätena 

och föreläsa om deras erfarenheter angående hur HR utövas. 

 

This thesis strives to elucidate whether or not there exists a gap between theory and practice within the HR-field in 

Sweden, by studying what perceived differences might exist between education and praxis. If a gap is found, then the 

ambition is to try to plot where it is and how it can be overcome. The study itself has been done through interviewing 

14 HR-practitioners and finding out about their experience regarding their academic education and what they learned 

that they feel is relevant in their daily work. The study resulted in that a gap was found and that it can be, at least to a 

certain extent, overcome by integrating internships and having HR-practitioners come to the institutions of higher 

learning and share their experiences on how HR is practiced. 

 

 
 

 

Nyckelord  
 
HR, glapp mellan teori och praktik, HR-praktik, HR-utbildning 

HR, Gap between theory and practice, HR-practice, HR-education 

 
 

 
 



 

Abstract 
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1. INLEDNING 

 

1.1 Introduktion och problematisering 
En annan typ av vanligt förekommande förenklade föreställningar gäller hur 

friktionen i övergången skola/arbetsliv bör tolkas. Sådana friktioner, som 

innebär att skolan ger kvalifikationer som inte stämmer överens med 

arbetsmarknadens eller arbetsplatsernas krav, uppfattas ofta antingen som 

utbildningsproblem (som skolan kan råda bot för) eller som arbetslivsproblem; 

när det i själva verket är just friktionen, med andra ord förhållandet mellan 

utbildning och arbetsliv, som är problemet. (Broady, 1983, s.116)  

Redan för över 30 år sedan belyste Broady (1983) en problematik som än 

idag tycks vara aktuell för arbetslivsforskningen, nämligen att det inom många 

sektorer i arbetslivet finns ett glapp mellan teori och praktik. Exempel på 

sektorer där glapp identifierats är inom sjukvården (Scully, 2011) 

och lärarutbildning (Cheng, Cheng & Tang, 2010). Även inom HR har en 

liknande tendens uppmärksammats internationellt. I en longitudinell studie som 

pågick under 30 år av Deadrick och Gibson (2009) syns ett tydligt mönster 

kring hur akademiska artiklar  återkommande identifierar glapp inom olika 

områden av HR. Den svenska arbetsmarknaden tycks inte vara ett undantag, då 

forskare (Nilsson, Wallo & Rönnqvist, 2011) även här har visat på möjligheten 

att ett glapp kan existera. Dock saknas det ännu empirisk forskning som kan 

belysa förekomsten av ett glapp och dess utbredning.  

Det här glappet skulle innebära att nyutexaminerade studenter kommer ut i 

arbetslivet med en felaktig bild av det verkliga arbetet, samt vad som krävs för 

att utföra det. Utöver detta  nyttjas den nyförvärvade kunskapen som de har med 

sig alltför sällan på arbetsplatsen. Forskare kritiseras händelsevis studera fel 

frågor och göra det på ett sätt som saknar verklighetsförankring inom human 

resources development (HRD) (Nilsson et al., 2011). Förmedlingsprocessen 

mellan kunskapsproducent, kunskapsprodukt och praktiker kritiseras också 

händelsevis för att inte tilltala den ursprungliga målgruppen (praktikerna), och 

sägs fokusera istället mer på andra forskare genom vetenskapliga tidskrifter 

(Nilsson et al., 2011). Detta leder till att forskningen inspirerar mer forskning 

utan att nödvändigtvis beröra ett mer praktiskt plan. Samtidigt kritiseras 

praktikerna för att inte försöka vidareutveckla sig efter sin utbildning och leta 

efter ny kunskap att applicera. Detta kan i sin tur bero på att praktikern inte ser 

något värde i den kunskap forskarna producerar, eller hur den ska kunna 
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appliceras i deras egen verklighet (Nilsson et al., 2011). Sammanfattningsvis 

går det att tyda att under de senaste 30 åren har det gått från att akademiker och 

praktiker lägger ansvaret på varandra, till att ett flertal aktörer/institutioner 

blandat in sig i diskussionen.  

Vidare finns en problematik där det även tycks existera en diskrepans mellan 

vad HR-praktiker tros göra och vad de själva vill och är utbildade till att göra på 

arbetsplatsen (Alvesson & Lundholm, 2014). Detta har i sin tur lett till att HR-

praktikerna arbetar både reaktivt med kortsiktiga problem/lösningar samt med 

personaladministrativa frågor istället för det mer strategiska HR-arbetet som 

tonvikten ofta läggs på de diverse utbildningar (Alvesson & Lundholm, 2014). 

Däremot har HR-rollen förändrats genom åren; från dess rena 

personaladministrativa yrkesroll har HR växt till ett mer omfattande område, 

och syns allt oftare i ledningsgrupper (Coetzer & Sitlington, 2014).  

Det går därmed att argumentera för att HR-praktikerna inom diverse 

organisationer har gjort framsteg. Alvesson och Lundholm (2014) menar att 

HR-chefer i dessa dagar allt oftare sitter med i ledningsgrupper, vilket även 

stärks av Linderberg & Månson (2014) som visade att senaste 10 åren har ca 

89% av ledningsgrupper, i organisationer med mer än 200 anställda, innehållit 

den ytterst personalansvarige. Detta har skapat vissa förändringar i HR's 

vardagliga arbete, och var denna avdelnings fokus läggs. Tidigare har HR-

avdelningar, eller personalavdelningar som det har kallats, främst förknippats 

med administrativa uppgifter såsom rekrytering, ledighetsansökningar och 

lönehantering. Idag argumenterar Alvesson och Lundholm (2014) för att HR-

fältet ute i praktiken börjar rikta sig mer mot vetenskapliga förhållningssätt; allt 

fler inom HR har en relevant utbildning inom området och allt mer teori och 

forskning genomförs. Denna förändring, i kombination med HR's ökade närvaro 

i ledningsgrupper, går att tolka som att HR har vunnit legitimitet och utvecklats. 

Andra studier inom området är dock inte lika optimistiskt inställda till 

uppfattningen kring HR’s utveckling. Vissa forskare (exempelvis Berglund, 

2002; Nilsson et al, 2011) visar på att HR-praktiker eftersträvar att vinna 

legitimitet men att deras initiativ inte alltid välkomnas eller tas på allvar.   

Vi lever alltmer i effekterna av HRM som värderingsgrund, effekter som sprider 

oro inom skilda områden. HRM är ett förhållningssätt med i huvudsak 

ekonomiska förtecken. Den humanistiska grundsynen, etik och ledarskap, 

liksom värdering av beteendevetenskap som en självklar grund för 
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specialistkompetens inom personalområdet finns i rubrikerna, men inte i 

genomförande.   (Berglund, 2002, s.149)  

Ovanstående citat förklarar för hur HR uppfattas och ofta även utövas. Från den 

humanistiska grundsynen som genomsyrar utbildningen till den praktiska 

verkligheten inom organisationer vari varje beslut som fattas tycks ha en 

gedigen ståndpunkt ur ett ekonomiskt perspektiv. Det verkar finnas en schism i 

både tankesätt och argumentation mellan HR och ekonomi, som båda två kan 

ses som drivande faktorer bakom ett företags värderingar och mål. Att den 

ekonomiska delen är både "vanligare" samt mer konkret, och därigenom lättare 

att förstå sig på ger HR problem i form av auktoritet och legitimitet (Berglund, 

2002). Att det även, som ovan nämnts, finns en viss förvirring vad det är som 

HR egentligen ska arbeta med i en organisation leder till en förstärkt brist av 

legitimitet.  

Enligt Alvessons och Lundholm (2014) studie kan skillnaden mellan HR och 

andra avdelningar tydligt ses i hur ledarskapet brukas. HR-chefer tenderar att 

vilja ha övergripande standarder och riktlinjer i en eftersträvan för konsensus 

och därmed minimera missförstånd. Andra chefer brukar ofta ha deras egna 

personliga tillvägagångssätt och trivs som bäst när de har friheten att göra det 

som de själva anser fungera. Dessa två inställningar förstärks även då andra 

chefer föredrar att delegera administrativa uppgifter till HR-cheferna, då de 

anser att HR-chefen har en rådgivnings- samt avlastningsroll. Även vanliga 

personadministrativa delar anses ofta vara HR-avdelningens ansvar, vilket kan 

ses som en kvarleva från den äldre sortens personalchefer. Detta trots att det 

ofta finns tydliga riktlinjer för hur dessa uppgifter ska hanteras inom 

organisationer. Därmed skapas och återskapas en arbetsmiljö vari varken 

arbetsbördan eller strukturen överensstämmer med den ursprungliga strukturen 

(Alvesson & Lundholm, 2014). Det bör däremot nämnas att det finns en brist av 

empirisk forskning inom detta område i Sverige. Nedanstående citat förklarar 

Alvessons och Lundholms (2014) huvudsakliga poäng i undersökningen: 

I bästa fall är man en strateg, medlem i ledningen och partner till 

organisationens chefer. I värsta fall är man en administratör, polis, och outsider. 

(Alvesson  & Lundholm, 2014, s. 111)  

De blandade åsikterna som existerar runt vad HR-avdelningens roll ska vara i 

organisationen försvårar inte enbart HR-chefers roll utan även alla andras 

(Löwstedt & Stymne, 2002). Det här leder till att socialiseringsprocessen, som 

ligger som grund för att HR ska finna sin plats inom organisationen, är 
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problematisk då det sannolikt finns en brist av medarbetare utan HR-utbildning 

utanför HR-avdelningen. Många ekonomer, jurister och ingenjörer arbetar med 

hårda frågor, och kundkontakter. De må mycket väl ha med personalfrågor att 

göra, men anser ofta att det går att lösa med sunt förnuft. Det finns en språk- 

och värderingsskillnad mellan HR och de andra avdelningarna (Löwstedt & 

Stymne, 2002).  

1.2 Nuvarande forskningsläge 

Glappet mellan teori och praktik inom HR innebär att de som studerar HR får en 

skev eller felaktig bild av sitt framtida yrke vilket således kan leda till att själva 

kompetensen som de studerande införskaffar sig under sin studietid är irrelevant 

inom arbetslivet. Att forskare studerar ”fel” saker leder till att den kunskap som 

existerar inom både HR-forskning samt HR-praktik inte nyttjas till fullo 

(Nilsson et al., 2011; Deadrick & Gibson, 2009).  

I den här uppsatsen strävar författarparet därför efter att belysa förhållandet 

mellan teori och praktik samt hur detta manifesteras i HR-praktikernas vardag 

och om, och i sådant fall hur, det dagliga arbetet skiljer sig från den utbildning 

som de har genomgått. Mer specifikt eftersöks förklaringar för om och varför 

teori och praktik skiljer sig i dagsläget och hur detta eventuella glapp kan 

överbryggas. Denna studie studerar HR-praktikers uppfattning om deras 

akademiska utbildning och arbetsliv, vilket kan ses som den fysiska 

manifestationen av teori och praktik. Det saknas forskning inom detta område, 

framförallt med HR-praktiker i fokus (Björkman et al, 2014). Därmed är 

förhoppningen att denna studie kan bidra med att kartlägga var, och 

förhoppningsvis varför, ett eventuellt glapp mellan teori och praktik existerar 

inom HR-området. 

1.3 Syfte och frågeställningar  

Det övergripande syftet med denna uppsats är att bidra med kunskap om svensk 

HR-utbildnings relevans för det dagliga arbetet som HR-praktiker. Mer precist 

avser vi studera HR-praktikers föreställningar om sitt arbete och vilken 

betydelse deras akademiska utbildning har för att framgångsrikt utföra detta 

arbete, för att således studera det eventuella glappet mellan teori och praktik 

inom HR-området.  

 Vad kännetecknar de studerade HR-praktikernas dagliga arbete? 

 På vilket sätt kommer de studerade HR-praktikernas akademiska 

utbildning till användning i det dagliga arbetet? 
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 Vilka organisatoriska faktorer påverkar nyttjandet av HR-utbildning i 

dagligt arbete? 

Den första frågeställningen är beskrivande till sin karaktär och syftar primärt till 

att skapa en förståelse för kontexten. Den andra och tredje frågeställningen är 

mer analytiska och kommer att huvudsakligen att ligga till grund för diskussion. 

1.4 Avgränsningar 

Med HR-utbildningar menas högskole-eller universitetsutbildningar med minst 

tre års studier. Medan vissa program har en direkt koppling till HR (såsom PA-

programmet, beteendevetenskap, socionom-programmet, HRM/HRD-program) 

finns det andra program inte har en lika tydlig koppling till yrket men som 

fortfarande kan räknas som relevanta. Program som inriktar sig mot ekonomi 

eller marknadsföring anses inte relevant, även om enstaka HR-relaterade kurser 

kan förekomma i dess studieplan.  
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2. TEORETISK REFERENSRAM 
 

Detta kapitel är uppdelade i två avsnitt, tidigare forskning och teoretiska 

utgångspunkter. Det förstnämnda avsnittet syftar till att redovisa resultatet av 

tidigare studier med inriktning mot det studerade området. Det sistnämnda 

avsnittet ämnar redovisa vilken teoretisk riktning denna studie tar. 

2.1 Tidigare forskning 

I detta avsnitt redovisas, av författarparet, bedömd relevant forskning. Först 

förklaras hur forskningen ser ut i dagsläget gällande glappet mellan teori och 

praktik inom HR, för att sedan bygga vidare på den problematik som tycks 

existera. 

  

2.1.1 Tidigare forskning av glappet mellan teori och praktik 

Time is running out for the HRD profession to straighten out the core 

disconnect between what it knows and what it does, and systematically filling 

the theory-practice void is fundamental to the maturation of the profession. 

Consequently, realizing the ideal (of theory to practice and practice to theory) is 

perhaps the most significant challenge confronting HRD. Without this, HRD 

will be viewed as secondary to other professions as it is fad driven, reactive, and 

practiced by those who lack a sound understanding of core HRD theory and 

practice. (Short, 2006, s.3)  

Tidigare försök att kartlägga problemen som orsakar glappet mellan forskning 

och praktik har lett till att olika problemområden identifierats. Coetzer och 

Sitlington (2014) menar att det finns en utmaning inom HR att hålla den 

kunskap som lärs ut på universitet relevant, då HR-området ständigt förändras. 

Utöver detta, menar Coetzer och Sitlington (2014), måste akademiker 

säkerställa att den kompetens som lärs ut överbryggar glappet mellan teori och 

praktik genom att se till att utlärd teori är förankringsbar i praktiken. Short 

(2006) identifierar åtta problemområden för att skapa en gedigen kartläggning 

av problemet. Nilsson et al (2011) gör samma kartläggning och identifierar fem 

områden där glappet kan existera. Dessa fem områden klargör den poäng som 

Short (2006) framlägger men istället för att fokusera på dyadiska samband 

belyses hur alla områden påverkar varandra. Dessa områden är 

kunskapsproducenten, kunskapsprodukten och förmedlingsvägen, mottagaren 

och mottagarens hemorganisation.  



7 

 

Med kunskapsproducenten avses de forskare som bidrar till att utveckla området 

och komma med ny kunskap som praktikerna ska kunna använda. Här menar 

Nilsson et al (2011) att forskarna måste vara självkritiska och fråga om de 

forskar om rätt frågor och på rätt sätt. Skulle det visa sig att något av detta inte 

stämmer måste fältet ändra inriktning och hitta nya frågor som är relevanta för 

praktikerna och genomföra dem med andra metoder. Vidare försvarar Nilsson et 

al. (2011) forskarna med att peka på det politiska perspektivet, och att det sällan 

är helt upp till forskaren själv att välja vad de ska forska om. Politik styr med 

andra ord till viss del vilken forskning som får  anslag. 

När forskare publicerar sin forskning, det vill säga kunskapsprodukten, 

publiceras det oftast i tidskrifter avsedda för andra forskare. Här riskerar ett 

språkglapp att uppstå när och om praktiker ska ta del av samma material. Utöver 

detta menar Nilsson et al (2011) att det saknas gedigna förmedlingsvägar då 

dessa tidskrifter sällan når ut till praktiker. Detta styrks av Tangen och  Witt 

(2015) som menar att HR-domänen har en bristfällig förmedlingsväg jämfört 

med till exempel medicinbranschen som har tydliga förmedlingsvägar för ny 

forskning.   

Om inte forskningsmaterialet upplevs relevant av praktiker kommer de 

sannolikt tappa intresse för att överhuvudtaget söka efter ny kunskap från 

forskarna. Nilsson et al (2011) menar att detta delvis går att skylla på 

utbildningen praktikerna gått, som inte lärt dem att granska forskning korrekt. 

Det räcker inte att praktikerna läser och tar till sig den nya kunskapen i fråga, de 

måste vidare förstå och kunna applicera det i sin vardag för att det ska vara av 

värde för dem. Vidare menar författarna att utbildningarna ofta är starkt 

teoretiskt inriktade, med lite tid över till att lära studenterna att applicera denna 

kunskap i praktiken. Coetzer och Sitlington (2014) förespråkar en utbildning 

som integrerar en hög grad av praktik där studenterna får chansen att förstå 

relationen mellan teori och dess praktiska applikationsmöjligheter. 

Nilsson et al (2011) menar att mottagarens hemorganisation kan sätta stopp för 

eventuella planer från HR-praktikerna. Även om forskningsmaterialet är 

relevant, når ut till praktikern som i sin tur väljer att lära sig och förstå teorin 

och försöka implementera det i sin organisation, finns alltså fortfarande risken 

att detta realiseras. Detta går i linje med Alvesson  och Lundholm (2014), som 

menar att HR fortfarande är nya i ledningsgruppen i flera organisationer att de 

ännu inte vågar ta konflikter får att få sin vilja igenom.   



8 

 

Nilsson et al. (2011) förespråkar som lösning bättre kommunikation mellan 

forskare och praktiker. Detta dels genom Forsknings- och utvecklingsarbete, 

vilket innebär att forskningen sker i en organisation, men även genom 

partnerskap och nätverk mellan olika organisationer. Ett exempel Nilsson et al 

(2011) tar upp är att studier initieras av individer inom organisationen, som med 

hjälp av forskare utför studien i sin organisation på så vis att den kan 

institutionaliseras och implementeras av resten av organisationen. Detta hjälper 

utvecklingen och lärandet av organisationer med en sorts kvalitetsförsäkran 

genom forskarens närvaro. Cranmer (2006) menar att universitet hade gjort rätt i 

att lägga sina resurser på att involvera organisationer i utbildningen till en högre 

grad än vad som görs idag, för att på så vis bättre förbereda HR-studenten på 

arbetslivet. 

2.1.2 Kompetens 

Ett av de ovan nämnda begreppen som går under anställningsbarhet är 

kompetens. Precis som de flesta begreppen är detta också ett vagt begrepp som 

både kan användas och tolkas på flera olika sätt. Ellström (1997, s.267) erbjuder 

följande definition:   

…the potential capacity of an individual (or a collective) to successfully 

(according to certain formal and informal criteria, set by oneself or by 

somebody else) handle certain situations or complete a certain task or job.  

Kompetensen kan därmed ses som individens potential som realiseras vid en 

given kontext. Individens egentliga kompetens kan vara enorm men kan sakna 

relevans beroende på vilken kontext som råder. Därigenom skapade Ellström 

(1992, s.38) följande modell:   
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Figur 1: Relationer mellan olika innebörder av yrkeskunnande. 

Ellström (1992) benämner ovanstående kompetenser som yrkeskunnande vilket 

syftar på individens kunnande istället för specifikt kompetens. Denna 

distinktion skapades med förhoppningen att försöka reda ut begreppen och på så 

vis få en mer fungerande begreppsapparat. Yrkeskunnande kan likställas med 

kompetens, då det är det begreppet Ellström har valt att använda sig av i sin 

modell, men syftar mer på det faktiska kunnandet som individen använder sig 

av i sitt arbete. Genom detta argument kan ovanstående modell tolkas på korrekt 

sätt och således se att den formella kompetensen är det som individen har på 

”papper”, exempelvis en examen. Den faktiska kompetensen är den kompetens 

som individen besitter i nutida mening. Den efterfrågade kompetensen är 

baserat på den formellt efterfrågade kompetensen när organisationen eftersöker 

en anställd. Den kompetens som arbetet kräver är vad det kallas; nämligen det 

kunnande som behövs för att kunna klara av det dagliga arbetet. Slutligen 

kommer utnyttjad kompetens som är den kompetens som individen använder sig 

av i sitt arbete.    

Ur ovanstående modell kan även skillnaden, enligt Ellström (1992), mellan 

kompetens och kvalifikation utrönas. Kvalifikationen är då den kompetens som 

antingen efterfrågas eller som krävs på arbetsplatsen. Kortfattat kan man säga 

att kvalifikation är kompetens som är bundet till en specifik kontext.    

Relationerna mellan de olika kompetenserna i Ellströms (1992) modell kan ses 

som en grund för det som Löfgren Martinsson (2008) benämner för 

matchningsproblematiken. Det handlar om hur arbetsgivare ska kunna utforma 

sin kravspecifikation som i sin tur är grund för jobbannonsen. När det saknas en 



10 

 

gemensam begreppsapparat blir det svårt att kunna förmedla sin intention med 

yrket på ett korrekt vis vilket leder till att det är svårt att finna den ”rätta” 

arbetstagaren. Det är framförallt diskrepansen mellan den efterfrågade 

kompetensen och kompetensen som arbetet kräver, samt den formella kontra 

den faktiska kompetensen som försvårar processen. Matchningsproblematiken 

har även en grund i en brist av förståelse, både för vad arbetet kräver (vilket 

visserligen är ett överkomligt problem med en gedigen process för 

kravspecifikationskapande) samt bristen av förståelse för exakt vad den 

potentiella arbetstagarens kompetens är. Detta kan i sin tur ses som det glapp 

som tycks existera mellan teori och praktik, åtminstone i en HR-kontext.   

 

2.1.3 Anställningsbarhet 

Huruvida en utbildning är relevant för dess framtida yrkesområde brukar 

bedömas efter mängden studenter som har fått ett arbete inom en viss tidsram 

(Broady, 1983). Genom att öka antalet, till synes, framgångsrika studenter som 

får ett jobb kan således både utbildningsansvariga uppvisa statistik som visar att 

deras sätt är bra och därigenom öka antalet sökande. Det talas därmed om 

huruvida utbildningen gör individen attraktiv på arbetsmarknaden och mer 

specifikt talas det om anställningsbarhet.  

Anställningsbarhet är ett vardagligt ord men är mer komplext i akademiska 

sammanhang. Begreppet tolkas som ett generellt uttryck för huruvida en individ 

är attraktiv på arbetsmarknaden. Men vad innebär detta egentligen? Är det 

individens kompetens som är i fokus eller är det vederbörandes personlighet? 

Yorke (2004, s.7) definierar anställningsbarhet på följande vis:   

…a set of achievements, understandings and personal attributes that make 

individuals more likely to gain employment and be successful in their chosen 

occupations, which benefits themselves, the workforce, the community and the 

economy. 

Ovanstående definition avser därmed att det är individens samlade kompetens, 

erfarenhet och personliga egenskaper som avgör huruvida vederbörande innehar 

en anställningsbarhet. Det första problemet som uppstår med den här 

definitionen är att den är väldigt vag, den summerar en person i helhet istället 

för att peka ut en relevant egenskap/förmåga som i sin tur skulle leda till 

anställningsbarhet. Visserligen är det svårt att definiera en specifik 

egenskap/förmåga som är attraktiv för alla yrkesroller, vilket kan ses som en 

förklaring till vagheten. Harvey (2005) kritiserar även definitionen med två 
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olika punkter. För det första anser Harvey att den bygger enbart på 

sannolikheter, och han anser vidare att det inte finns någon koppling mellan att 

vara anställningsbar och att erhålla en anställning, då han menar att det finns 

alldeles för många variabler som påverkar individens situation. För det andra 

menar Harvey (2005) att nyutbildade akademiker inte har ett fritt val gällande 

var de finner en anställning. Slutligen menar Harvey (2005) även att det finns en 

skillnad mellan att erhålla en anställning och sedan utföra arbetet på ett 

framgångsrikt sätt.  Med andra ord förespråkas här att utveckla diskussionen 

och inte bara studera huruvida en individ blir anställd eller inte, utan även hur 

vederbörande klarar av arbetet. 

Knight & Yorke (2004) trycker på vikten av att skilja på anställningsbarhet och 

anställning samt svagheten i att  använda anställningsstatistik som 

kvalitetskriterium för högre utbildning. Den definition som uppges ovan kan ses 

som grundat i ett tekniskt-rationellt perspektiv vilket således innebär att 

lösningen vore att erbjuda en mer välanpassad utbildning som bygger på att ta 

reda på vad som anses saknas inom utbildningen och sedan förändra utbildning 

för att bättre passa arbetslivet. Ett annat sätt att se på problemet är ur ett 

tolkande perspektiv gällande kontinuerligt lärande vilket i sin tur fokuserar på 

att förbereda individer på att hantera föränderliga situationer genom att anpassa 

sig efter kontexten (Löfgren Martinsson, 2008). Skillnaden mellan dessa två sätt 

kan ses som att i det första sättet ges studenten de verktyg som de tros behöva 

ha, och i det andra uppmuntras studenten till att lära sig göra sina egna verktyg.   

För att försöka reda ut begreppet anställningsbarhet har flera försök gjorts i att 

bryta ner begreppet till dess beståndsdelar. Cranmer (2006) gör en ansats inom 

detta genom att särskilja på olika sorters färdigheter: kärn-, nyckel-, 

överförbara- och generella färdigheter, för att på så sätt kunna studera varje 

aspekt enskilt. Detta har enbart lett till ytterligare förvirring menar författaren 

vidare. Woollard (1995) frågade arbetsgivare i England hur de skulle definiera 

anställningsbarhet, men misslyckades med att genom denna väg skapa en 

definition. Ellström (1992) skriver om den otydlighet som existerar inom 

forskning om anställningsbarhet, kompetens och färdigheter då det saknas en 

gedigen ram för vad som är vad, och det ter sig snarare som att varje enskild 

forskare syftar på olika saker när de talar om dessa begrepp. Detta problem är 

något som debatterats fram och tillbaka utan att någon konsensus har nåtts; 

exempelvis tvivlar Kemp & Seagraves (1995) på att högre utbildningar har 

möjlighet att i dagsläget lära ut överförbara färdigheter, det vill säga färdigheter 
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som kan användas i mer än en kontext. Som exempel på denna sortens färdighet 

nämner författarna kommunikativa färdigheter, samarbetsförmåga samt bygga 

relationer. De la Harpe et al. (2000) ifrågasätter begreppet generella färdigheter 

och föreslår istället termen professionella färdigheter vari exempelvis 

kommunikativa färdigheter, problemlösning, samarbetsförmåga, och inter- och 

intrapersonell färdighet. Direkt går det att se att dessa två kategorier av 

färdigheter går in i varandra vilket kan ses som en summering av den otydlighet 

som tycks råda inom området.    

2.1.4 HR-arbete i praktiken 

Björkman et al (2014) skriver om att det finns en brist av forskning gällande vad 

och hur HRM-praktiker dagligen utför sitt arbete. På grund av denna upplevda 

brist har de tagit sig an att beskriva vad som ingår i HRM-praxis i 

förhoppningen om att ta reda på vad HRM-as-practice innebär. Med praxis 

åsyftas här den samlade kollektiva sociala aktiviteter och Björkman et al hävdar 

att detta kan även kopplas till organisationskultur, subkultur och tillhörande 

mentalitet om ”hur saker och ting brukar göras här”. Björkman et al fokuserar 

på specifikt HR-praktikernas operativa arbete, det vill säga det som inte kan 

direkt betecknas som strategiskt arbete. Som exempel på operativt arbete finns 

det dagliga operativa chefsstödet som är en stor del av HR-praktikernas arbete 

(mer om detta i avsnitt 4.1, det dagliga HR-arbetet). Det operativa praxis som 

existerar inom HRM kan delas upp i tre olika nivåer: mikro-, meso- och 

makroperspektiv. Mikro- är på individnivå, meso- på en organisationell nivå 

och makroperspektiv innefattar hela området, exempelvis industrier, 

institutioner och sektorer. Således kan själva HR-området ses som ett 

typexempel av ett makroperspektiv. Av dessa tre nivåer hävdar författarna att 

mikroperspektivet har tillägnats minst tid åt, åtminstone i forskningsväg. Vidare 

menar författarna att många icke verksamma inom HR ofta har en åsikt gällande 

hur HRM bör utföras och hur detta påverkar aspekter av HRM’s legitimitet. 

Utöver detta anser även Björkman et al (2014) att HR-praktikernas förmåga till 

att påverka sin organisation beror på deras allmänna auktoritet, deras förmåga 

att ”sälja” sina idéer samt beror det på vilken inställning andra aktörer inom 

organisationen har gällande HR och personalfrågor. Således kan diverse HRM-

baserade lösningar ha olika inverkan beroende på vilken inställning som 

existerar inom organisationen.  

Dessvärre berör Björkman et al. (2014) enbart human resource management, 

vilket leder till Jarzabkowski et al (2007) artikel om strategy-as-practice. 



13 

 

Jarzabkowski et al. (2007) definierar vad de anser gör en strategi, vilket är när 

practitioners, practices och praxis möts. Practitioners åsyftar till de aktörer som 

formar konstruktionen av praktiken genom vilka de är och hur de arbetar, 

practices involverar de bakomliggande processerna (kognitiva, motivatoriska, 

behavioristiska, diskursiva et cetera) som formar praktiken och slutligen praxis 

som är situerade sociala flödesscheman som är nödvändiga för riktningen och 

organisationens överlevnad (Jarzabkowski et al., 2007). 

Det har däremot genomförts relativt lite forskning genom dessa infallsvinklar 

vilket således leder till att det inte går att säga alltför mycket om dem. Den 

huvudsakliga poängen i båda artiklarna är att mer forskning behövs som samlar 

sin empiri genom HR-praktiker och som även har i åtanke den kontext som de 

befinner sig inom för att således nå fram till både vad och hur HR-praktikerna 

arbetar (Björkman et al, 2014; Jarzabkowski et al, 2007) 

2.2 Teoretiska utgångspunkter 

Här nedan följer en presentation av den teori som har valts ut för att erbjuda 

förklaringar samt analysverktyg för de kommande resultaten. Teorin presenteras 

enligt vilket område det berör för att sedan minska i abstraktionsnivå. 

2.2.1 Kultur 

Culture is ubiquitous. It covers all areas of group life. A simplifying typology is 

always dangerous because one may not have the right variables in it, but if one 

distills form small group theory the dimensions that recur in group studies, one 

can identify a set of major external and internal tasks that all groups face and 

with which they must learn to cope. (Schein, 1990, s.7) 

Kultur är ett oerhört brett begrepp som innefattar i princip allt som människor 

är, har varit och skapat. Kultur innefattar grunden för civilisation, lagar, 

vetenskap, konst, musik, normer, värderingar och så vidare (Kluckhohn, 1951). 

Utan kultur, eller det som benämns för kultur, skulle vi människor inte existera i 

den form som vi innehar idag. Det går därmed att påstå att kultur är en 

immanent del av vår existens. Att begreppet är så brett som det är blir både en 

välsignelse som en börda för den aspirerande forskaren, då det är svårt att finna 

en fungerande praktisk definition av begreppet att utgå ifrån. Nedanstående citat 

är en bra grund att utgå ifrån, då det belyser olika viktiga teman inom begreppet 

kultur; historia, symboler och artefakter, idéer och deras tillkommande värde.  

Culture consists of patterned ways of thinking, feeling and reacting, acquired 

and transmitted mainly by symbols, constituting the distinctive achievements of 

human groups, including their embodiments in artifacts; the essential core of 
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culture consists of traditional (i.e. historically derived and selected) ideas and 

especially their attached values. (Kluckhohn, 1951, s.86)  

Ett av de större problemen för forskare vid studerandet av kultur är att forskarna 

själva ingår i en viss kultur vilket i sin tur färgar och påverkar både forskarens 

metod och resultat. Det är svårt, om ej omöjligt, att ta sig själv bort ur 

situationen och studera ett problem helt objektivt. Hofstede (2001) menar att 

majoriteten av sociologi och politisk vetenskap har skapats av forskare som 

studerar sina egna samhällen. Detta innebär att forskarna själva är delaktiga I 

det system som de studerar vilket leder till att de inte till fullo kan förstå sig på 

det som studeras. Det här problemet benämns för etnocentrism, som kan ses 

som en samhällelig version av egocentrism. 

Det finns alltså en myriad av olika problem när det väl gäller studerandet av 

kultur. Många aspekter av kultur är även osynliga tills att den jämförs med 

någon annan och därmed först belyses (Hofstede, 2001). Själva storleken av 

begreppet är även ett problem vilket kan överkommas genom att rikta sig in på 

specifika begrepp, termer eller grupper av människor att studera. I denna studies 

syfte har vi därmed valt att rikta oss in på organisationskultur för att öka vår 

förståelse om kontexten varifrån vår data samlas in.   

2.2.2 Organisationskultur 

To write a review article about the concept of organizational culture poses a 

dilemma because there is presently little agreement on what the concept does 

and should mean, how it should be observed and measured, how it relates to 

more traditional industrial and organizational psychology theories, and how it 

should be used in our efforts to help organizations. The popular use of the 

concept has further muddied the waters by hanging the label of ‘culture’ on 

everything from common behavioral patterns to espoused new corporate values 

that senior management wishes to inculcate  (Schein, 1990, s.1)  

Organisationskultur är en subgrupp av det allmänna begreppet kultur. Det som 

särskiljer just organisationskultur är att själva organisationen ses som ett slutet 

samhälle eller grupp som i sin tur har sina egna normer och värderingar. Dessa 

kan vara svåra för medlemmarna av organisationen att själva se (exempelvis på 

grund av etnocentrismen) vilket i sin tur gör det svårt för dem att inse vilken 

påverkan organisationen har på dem (Hofstede, 2001). Organisationskultur är 

något som länge har studerats men det är först under de senare decennierna som 

begreppet kultur har använts, tidigare användes begrepp som ”klimat” eller 

”gruppnormer” (Schein, 1990).  
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Schein (1990) påstår att det finns tre olika observerbara nivåer av organisatorisk 

kultur. Den första är artefakter, dessa är ofta objekt eller ritualer som är viktiga 

för organisationen. Själva artefakten innehar således ett symboliskt värde som 

överstiger det fysiska. Den andra nivån är värden som medlemmarna och 

organisationen delar, dessa lägger ofta grunden för hur individerna ska bete sig 

inom organisationen samt vilka kvalitéer som värderas hos medlemmarna. 

Slutligen finns det grundläggande antaganden som innefattar det mest 

grundläggande beteenden och åsikter som medlemmarna inom organisationen 

besitter. Ett exempel på detta kan vara att komma i tid till arbetet eller att bete 

sig professionellt.  

One of the major roles of the field of organization development has been to help 

organizations guide the direction of their evolution, that is, to enhance cultural 

elements that are viewed as critical to maintaining identity and to promote the 

“unlearning” of cultural elements that are viewed as increasingly dysfunctional. 

(Schein, 1990, s.14) 

Ovanstående citat förklarar hur organisatorisk kultur kan användas för att 

förbättra organisationens resultat genom att uppmuntra beteenden som anses 

vara produktiva och avskräcka beteenden som anses vara skadliga. En 

organisationskultur som skapas med stöd i den aktuella nationens kultur 

förenklar även själva processen och är generellt sett mer framgångsrik i själva 

implementering av kulturen (Hofstede, 2001).   

Sammanfattningsvis är kultur av oerhörd vikt för de individer som rör sig inom 

den kontexten. Om strävan efter att skapa en produktiv organisationskultur finns 

inom organisationen bör denna ha belägg i både nationens kultur men även i 

själva organisationsstrukturen. Hofstede (2001) menar att organisationer är 

symboliska entiteter och fungerar i enlighet med implicita modeller som finns i 

medlemmarnas medvetande och dessa modeller är kulturellt betingade. 

Hofstede menar även att ledarskaps beteenden samt teorier som inte tar hänsyn 

till organisationskulturen är dysfunktionella, vilket påpekar vikten av att 

anpassa sig efter den rådande kontexten. 

2.2.3 Fält  

Enligt Bourdieu (Wacquant, 1989) är ett socialt fält en avgränsad grupp av 

människor och/eller institutioner som verkar inom ett specifikt område. Som 

exempel kan HR-området ses som ett fält; däri verkar studenter, akademiker, 

praktiker, forskare, förlag och organisationer med mer eller mindre en 

gemensam ideologi. Med det menas att alla verksamma arbetar med att 
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definiera, studera och bruka HR med förhoppningen om att det leder till något 

produktivt. Det här betyder däremot inte att alla områden där individer verkar 

inom är sociala fält utan det krävs att det finns specialiserade aktörer och 

institutioner samt ett gemensamt symboliskt kapital som grund för normer och 

värderingar. Broady (1990, s.270) erbjuder följande definition av ett socialt fält: 

”ett system av relationer mellan positioner besatta av specialiserade agenter 

och institutioner som strider om något för dem gemensamt.” Med den 

definitionen dyker det även upp en essentiell del av Bourdieus mening med 

sociala fält, nämligen att det är en strid inom den. Individerna inom fältet strider 

mot varandra för att nå diverse positioner av makt och legitimitet, exempelvis 

tävlar forskare om forskningsanlag, studenter om anseende från både deras 

jämlikar samt av deras lärare, praktikerna om åtråvärda positioner inom 

organisationen och slutligen organisationen som helhet för att vara 

konkurrenskraftiga på arbetsmarknaden.  Den sista av dessa är det sociala fältet 

av HR självfallet inte den starkaste drivkraften men den har onekligen en stark 

påverkansfaktor (Broady, 1990).   

Sociala fält är starkt kopplat till både kapital och habitus, då dessa är de 

beståndsdelar som starkt påverkar och påverkas av fältet (Broady, 1990). En 

påtaglig inspirationskälla till mångt och mycket av Bourdieus teoribildning är 

den naturvetenskapliga forskningstraditionen. Ur detta kan det dras paralleller 

från fysikaliska fält som exempelvis magnetiska fält för att klargöra vad som 

menas med sociala fält. Genom att strö ut järnfilspån på en bit papper med 

magneter skapas diverse mönster på grund av de poler som antingen attraherar 

eller repellerar partiklarna inom fältet. På samma sätt som fysiker studerar hur 

partiklars massa, laddning, hastighet och rörelseriktning kan individer studeras i 

sina fält med hjälp av habitus, kapital och bakgrund (Broady, 1990).  

Bourdieus tankar om sociala fält har även starka kopplingar till Webers 

tankeställning om varför individer underkastar sig för andra utan något fysiskt 

tvång (Broady, 1990). Det vill säga att han studerade om hur maktpositioner och 

ledare dyker upp i dessa fält och varför de gör det. Webers tankar om 

underkastelse grundar sig inom religion, vari underkastelse (till Gud) kan mer 

eller mindre ses som en immanent del i (åtminstone) varje Abrahamitisk 

religion, medan Bourdieu fokuserade på de övre klasserna som skapats i 

samhället. Häri återfinns en relevant koppling till hur ledare får och bibehåller 

sin makt, eller för att använda sig av Bourdieus terminologi sitt symboliska 

kapital i form av makt/auktoritet.  Än en gång finns en form av ett reflexivt 
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förhållande vari ledaren både får sin makt från sina följare för att befästa sin 

makt genom att bruka den.    

2.2.4 Kapital  

Det som Bourdieu (1987) menar med kapital är värden, tillgångar eller resurser. 

Dessa innehar olika former, antingen rent ekonomiska eller symboliska. Det 

symboliska kapitalet är någorlunda brett och innefattar exempelvis examina, 

titlar, konst, kontakter, prestige et cetera. Det är olika former av kapital som 

individen kan nyttja men som ofta saknar materiell form och innehar enbart ett 

värde i en specifik kontext. Med specifik kontext åsyftas i det här fallet den 

sociala grupp som individen befinner sig inom; exempelvis kan en examen 

inom konstvetenskap vara högt aktat i en grupp och låg/intet existerande i en 

annan. Broady (1990, s.171) erbjuder följande definition av symboliskt kapital: 

”symboliskt kapital är det som av sociala grupper igenkännes som värdefullt 

och tillerkännes värde.”  

Då symboliskt kapital är ett väldigt brett begrepp kommer vi även att redogöra 

för två  undergrupper; socialt och kulturellt kapital. Socialt kapital är de 

förbindelser och kontakter som individen har, oavsett om dessa är 

släktrelationer eller införskaffade genom skola eller arbete. Kulturellt kapital 

handlar snarare om igenkänningsfaktorer, exempelvis om individen har en 

examina från ett ansett lärosäte, uttrycker sig i tal och skrift korrekt och så 

vidare. Det handlar alltså inte enbart av vad individens kapital utan även hur väl 

det jämförs med andras. Således existerar det symboliska kapitalet enbart i 

relation till kontexten, eller mer specifikt handlar det om individens eller 

gruppens kapital och hur detta uppfattas samt värderas av andra. På grund av det 

symboliska kapitalets relativa natur är den föränderlig och därigenom svår att 

fastställa, vilket gör det svårt att jämföra en sorts kapital mot en annan.   

2.2.5 Habitus  

Med termen habitus syftar Bourdieu (1977) på ett system av varaktiga och 

överförbara dispositioner som består av sociala erfarenheter, kollektiva minnen, 

kroppsspråk, normer och värderingar. Dessa dispositioner som habitus berör 

befinner sig oftast på mikro- eller mesonivå vilket betyder att det är den 

specifika kontexten som avgör. Habitus i sin tur agerar som de flesta sociala 

system, det vill säga att det både påverkar och påverkas av de aktörer som 

existerar inom den. Genom interaktionen mellan system och individ återskapas 

systemet, och i vissa fall förändras det även. Habitus kan således ses som en 

konsensusbaserad grund som vilar på implicita sociala kontrakt. Det som skiljer 
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habitus-begreppet från många andra teorier om sociala system är att individen 

inte är  en utomstående aktör som i sin tur agerar från ett utvärtes socialt system 

utan snarare att det sociala systemet är något som vi alla bär inom oss och 

konstant skapar och återskapar, det vill säga att det är en typ av reflexivt 

förhållande. Bourdieus fokus gällande habitus handlade mestadels om grupper 

och hur dessa interagerar med varandra samt de system av dispositioner som är 

grunden för den sociala struktur vari kontexten befinner sig inom (Broady, 

1990).   

Utöver den påverkan som habitus har på den aktuella kontexten påverkar det 

även individer över en längre tidsram. Bourdieu (Broady, 1990) lägger fokus på 

nedärvda habitus som påverkar individers livsval och värderingar. Exempelvis 

menar  han att individer vars föräldrar var intellektuella/akademiker ofta hade 

annorlunda inställningar till vilket sorts kapital som var viktigt, det vill säga att 

kulturellt kapital hade högre anseende än ekonomiskt kapital (som i sin tur 

ansågs vara viktigare för individer vars föräldrar arbetade inom industrier). 

Detta är i sin tur föga förvånande då det är någorlunda självklart att barn 

påverkas av dess föräldrars åsikter gällande både normer och värderingar. En 

stor del av Bourdieus  forskning handlar specifikt om klasser och de glapp som 

existerar mellan dem, för att inte nämna hur diverse institutioner och dess 

tillhörande kontexter formar de individer som befinner sig inom det till att agera 

på ett ”passande” sätt (Broady, 1990). Som exempel på detta studerade en av 

Bourdieus lärjungar hur prästseminarier formade eleverna efter den habitus som 

existerade både inom själva lärotillfället samt för yrket i allmänhet, vilket sen 

senare internaliseras av de medverkande för att således bli en del av deras egna 

personlighet (Broady, 1990).  

Habitus är något som är svårt att förstå sig på utan att sätta begreppet i sin 

kontext och likt detta bör även Bourdieu placeras i hans kontext för att förstå sig 

bättre på hans nyckelbegrepp (Broady, 1990). Denna tidsperiod sammanföll 

med strukturalismens glansdagar i Frankrike och habitus-begreppet kan ses som 

en motpol mot den disciplinen. Detta då Bourdieu ansåg att sociala strukturer 

och individen däri var oskiljbara, till skillnad mot att se dem som särskilda 

(Broady, 1990).    

2.2.6 Meads identitetsbildning  

Hur individers identitet bildas har länge varit ett intresseområde för både 

forskare och lekmän. Vad är det egentligen som skiljer oss åt från varandra? 

Mead (1934) menar att identitet är en social konstruktion som uppstår genom 
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sociala interaktioner. Detta innebär att individer tillskriver sig en identitet med 

hänsyn till dess omgivning. Med detta menas inte att identitet är helt och hållet 

kontextbundet, utan snarare att alla har en mångfacetterad identitet som uttrycks 

på olika sätt beroende på kontexten. Det område inom sociologin som Mead 

forskade inom är mikrosociologi och mer specifikt försökte han skapa en 

teoribildning som han kallade för lingvistisk kommunikation, vilket på senare år 

döptes om till symbolisk interaktionism (Blumer, 1969). Denna gren av 

mikrosociologi studerar hur symboler, vilka är basen för all kommunikation, 

påverkar individer. Således kan en social interaktion påverka en individ att 

förändra sitt tankesätt och därmed även hens personliga utveckling.   

Meads (1934) nyckelbegrepp gällande identitetsbildning är "I", "Me" och "The 

Self". The Self kan grovt översättas till jaget/självet och är ett begrepp som 

syftar till människan i sin helhet. Inom den symboliska interaktionismen anses 

människan vara en dualistisk varelse, då vi agerar som objekt med vår fysiska 

existens som kan manipulera sin omgivning och som subjekt genom vårt 

medvetande och vår kapacitet för självreflektion. The self består av I och Me, 

vilka är två separata men samspelande aspekter av människans identitet. I är den 

del av människan som svarar på externa intryck och som i sin tur kan ses som 

grunden av vår unika personlighet. Me å andra sidan är summan av diverse 

normer och värderingar som är vår uppfattning om hur man bör uppföra sig i 

sociala sammanhang, Me är även ofta kallad för den generaliserande andre för 

att klarare förklara dess innebörd. I och Me samspelar för att kunna tolka och 

agera "korrekt" utifrån den sociala kontext som regerar. En förenkling av deras 

relation är att Me är ett bollplank som I bollar idéer och tankar mot för att 

således kunna komma fram till vad som anses vara social acceptabelt. Detta 

innebär att genom att använda sig av Me kan individen i skapa en prediktion 

över vilken reaktion som dennes agerande kommer att resultera i och därmed 

agera på ett konstruktivt vis.  

Denna process kan användas med fördel för att förstå sig på hur en individs 

identitet skapas genom en långvarig process av sociala interaktioner (Mead, 

1934). Genom en myriad av sociala interaktioner blir Me allt bättre på att ge 

korrekta prediktioner och därmed lär sig individen hur denne bör bete sig i en 

given social kontext (Mead, 1934). Det är denna process som i sin tur ger 

upphov till kulturkrockar, då individer har vuxit upp i olika kontexter som i sin 

tur format Me efter de normer och värderingar som regerar på den specifika 

lokala kontexten.  
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Denna teori har vissa paralleller med Bourdieus (Broady, 1990) nyckelbegrepp; 

exempelvis kan habitus användas för att forma Me och det nedärvda symboliska 

kapitalet som en individ besitter och således till stor del forma I. Fältet, i 

Bourdieus mening, kan nästan ses som en synonym till en lokal specifik kontext 

då båda termer återfinner sin mening genom de diverse normer och värderingar 

som utgör värdegrunden för den sociala kontexten.  

2.2.7 Auktoritet 

Teoretisk bildning om ledarskap är ett område som är lika spretigt som brett. 

Det är även ett område vars fokus har förändrats genom åren; från trait-teori till 

ett mer agerande perspektiv. Med trait-teoribildning åsyftas att en ledare har, 

antingen sedan födseln eller genom sin bakgrund, vissa åtråvärda kvalitéer som 

gör denne till en ledare (Yukl, 2013). Det mer moderna agerande perspektiv 

handlar inte lika mycket om hur en ledare är utan snarare hur en ledare agerar i 

ett givet sammanhang. Oavsett fokus är det däremot alltid själva ledaren som 

har varit i fokus. Men vad är en ledare egentligen? Det är en svår fråga utan 

något precist svar. Det som går att säga är att en ledare är en individ som har 

auktoritet över andra i minst en specifik kontext. När Weber (1964) talade om 

auktoritet syftade han på förmågan, kapaciteten och makten att driva igenom sin 

vilja och få andra att följa den. Därigenom skapas följare när en individ har 

makt, och ledaren när följarna tillåter denne att göra beslut åt dem, vilket är 

snarlikt Bourdieus (1990) tankar om symbolisk makt. Makt och auktoritet är 

däremot något flytande och svårdefinierat. I Webers (1964) strävan efter att 

förstå sig på hur auktoritet uppkommer och befästs kom han fram till tre 

distinkta former av auktoritet: legal, traditionell och karismatisk.  

Den legala auktoriteten (även kallad för rationell-legal eller byråkratiskt 

rationell) har sitt ursprung i de regler som människor i samhällen skapar, lyder 

och upprätthåller (Weber, 1964). Exempelvis är ett lands lag en form av legal 

auktoritet, men hierarkin i organisationer kan även ses som exempel på detta. 

Mer specifikt erbjuder Weber (1964, s.328) följande definition: "Rational 

grounds – resting on a belief in the 'legality' of patterns of normative rules and 

the right of those elevated to authority under such rules to issue commands 

(legal authority)". I praktiken handlar denna form av byråkratiskt auktoritet om 

utövandet av kontroll genom en basis av kunskap.  De som är bäst passade för 

en viss roll, det vill säga innehar en kunskapsnivå som är relevant, ska således 

även ha den auktoritet som medföljer rollen (Weber, 1964).  
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Den traditionella auktoriteten har sitt ursprung i de sedvänjor som har brukats 

över en längre tid. Monarki är ett exempel på traditionell auktoritet i praktik; 

ledaren är ledare därför att dennes förälder var ledare som i sin tur ärvde 

auktoriteten från sin förälder och så vidare. Traditionell auktoritet har självfallet 

även andra former; hur man ska uppföra sig på specifika platser eller under 

vissa tillfällen är även former av traditionell auktoritet. I mångt och mycket är 

religionens auktoritet befäst i dess traditioner. Weber (1964, s.328) definierar 

traditionell makt på följande vis: "Traditional grounds – resting on an 

established belief in the sanctity of immemorial traditions and the legitimacy of 

the status of those excercising authority under them (traditional authority)".  

Den karismatiska auktoriteten är annorlunda från de två ovan då den vare sig 

vilar på uppsatta regler eller någon form av direkt tradition utan snarare handlar 

den om individen i fråga. Historiskt sett har individer med karismatisk auktoritet 

oftast dykt upp i en orolig kontext (Yukl, 2013). Som exempel på olika 

karismatiska ledare nämner Weber profeter, krigsledare, och diktatorer, som alla 

har framkommit under prekära situationer som motpol till den regerande 

kontexten. Webers (1964, s.328) definition om karismatisk auktoritet lyder 

följande: "Charismatic grounds – resting on devotion to the specific and 

exceptional sanctity, heroism or exemplary character of an individual person, 

and of the normative patterns or order revealed or ordained by him (charismatic 

authority)".  

Dessa tre olika former av auktoritet är för det mesta idealtyper som inte är 

menade till att appliceras direkt på verkligheten utan snarare som redskap för att 

kunna klargöra en komplicerad verklighet (Weber, 1964). De olika typer av 

ledare som brukar sig av dessa former av auktoritet hänger sig därmed oftast 

inte enbart till en sorts auktoritet utan brukar ofta en hybrid av dem.   

I en modernare organisatorisk kontext existerar dessa former av auktoritet och 

ledare som brukar dem (jmf. Weber, 1964). Som ett klargörande exempel går 

det att dra paralleller till den legala auktoriteten och det statliga byråkratiska 

väsendet, traditionell auktoritet och familjebolag, och karismatisk auktoritet och 

entreprenörer. Men som ovan nämnt är det svårt att säga att en person brukar sig 

enbart av den ena eller andra sortens auktoritet utan det är snarare en 

kombination med möjligtvis en primär auktoritetskälla.  
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2.3 Sammanfattning och förslag till konceptuell modell 

I den teoretiska referensramen har tidigare forskning om glappet mellan teori 

och praktik inom HR-området presenterats. Vidare har också mer övergripande 

teoretiska begrepp introducerats. I detta avsnitt presenteras en kortare 

sammanfattning av vad tidigare forskning säger, vilka övergripande teoretiska 

begrepp som används, samt en sammanfattande modell (figur 2) som visar hur 

tidigare forskning och de teoretiska begreppen hör samman. Modellen kommer 

att användas som ett ramverk för att analysera det empiriska materialet.  
 

Nilsson et al. (2011) menar att det finns fem huvudsakliga problemområden där 

ett glapp mellan teori och praktik inom HR kan tänkas existera. Dessa benämns 

som kunskapsproducenten, kunskapsprodukten, förmedlingsvägen, mottagaren, 

samt mottagarens hemorganisation. Löfgren Martinsson (2008) menar att det 

existerar en matchningsproblematik och att studenter måste lära sig att anpassa 

sin kunskap efter kontexten, medan Knight och Yorke (2004) menar att 

utbildningen måste anpassas efter yrket. Matchningsproblematiken kan även ses 

som det som Broady (1983) benämner som friktionen mellan skola och arbete. 

Ellström (1992) ämnar att med sin modell (se figur 1) kartlägga problematiken 

med vilken kompetens som faktiskt nyttjas. Björkman et al. (2014) menar att det 

över lag finns en brist på forskning kring hur HRM faktiskt arbetas med. 

Björkman et al. (2014) hävdar även att effektiviteten med HRM beror på vilken 

inställning andra aktörer inom organisationen har gällande HR och diverse 

personalfrågor. Jarzabkowski et al. (2007) diskuterar hur strategisk HR bör 

brukas, och menar att det är HR-praktikerna som formar hur HR-arbete ska 

utföras och därigenom praxis.  
 

Studiens teoretiska utgångspunkter innefattar för det första organisationskultur, 

ur vilken kan ses som att organisationen är ett slutet samhälle med egna normer 

och värderingar (Schein, 1990). Fält innefattar individer- och/eller institutioner 

som verkar inom ett specifikt område (Waquant, 1989). Inom fält finns habitus, 

vilket är normer och värderingar på grupp- och individnivå, som är föränderliga 

beroende på kontexten (Bourdieu, 1977). Vidare redogörs för symboliskt 

kapital, vilket kortfattat innebär vad en individ har som anses vara av värde av 

dess omgivning (Bourdieu, 1987). Mead (1934) redogör för begreppet identitet, 

som förklaras vara en social konstruktion som skapas genom sociala 

interaktioner. En individs identitet är inte kontextbunden utan snarare 

mångfacetterad, menar Mead (1934). Weber (1964) redogör för tre former av 

auktoritet; legal, traditionell och karismatisk. Det är dock sällan ledare enbart 
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brukar en av dessa former, utan använder oftast en kombination av dem med en 

form som utgångspunkt. Vidare är dessa former av auktoritet ett sätt att förstå 

verkligheten på, och inte verktyg att applicera på ledarskap (Weber, 1964).  
 

Följande modell (figur 2) syftar som tidigare nämnt till att föra samman tidigare 

forskning och denna studies teoretiska utgångspunkter. Utöver det erbjuder 

modellen ett annorlunda sätt från tidigare forskning att kartlägga eventuella 

glapp mellan teori och praktik inom HR-området.  
 

 

Figur 2: Konceptuell modell. 

  

Nedan beskrivs modellens olika delar och dess relation till tidigare presenterad 

teori. Först skall nämnas att modellen omfamnas av HR-fältet. Med detta menas 

att modellen är ämnad för just detta område, och bör i detta stadie inte användas 

för andra sektorer på arbetsmarknaden. HR-fältet i denna modell går att likna 

till den sortens fält som nämns innan av Bourdieu (Broady, 1990), där detta fält 

därmed innefattar studenter, akademiker, HR-praktiker, forskare, förlag, och så 

vidare. Vidare är fältet och dess sex olika aspekter uppdelade i teori och praktik. 

Dessa två delar är ett försök att senare kunna tydliggöra var ett glapp existerar. 

Exempelvis kan ett glapp finnas internt inom praktik. Teoridelen kan ses som 

skapandeprocessen av ny kunskap, medan praktikdelen kan ses som hur den 

appliceras. Samtliga pilar mellan de olika aspekterna visar var eventuella glapp 

kan tänkas existera, samt hur aspekterna interagerar med varandra.   
 

Kunskapsproducenten innefattar de som producerar ny kunskap inom HR-

området, må det vara forskare eller övriga författare. Kunskapsprodukten är vad 

dessa producerar i form av exempelvis litteratur, tidningsartiklar, bloggar, med 
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mera (jfr. Nilsson et al. 2011). Denna studie kommer inte fokusera på dessa två 

delar, utan istället fokusera på praktikern, men mer om detta i metodkapitlet.  
 

Kunskapsförmedling innefattar på vilket sätt kunskapsprodukterna förmedlas 

till praktikerna inom HR-fältet. Detta går att jämföra med Nilsson et al. (2011) 

som tidigare nämnts angående de bristfälliga förmedlingsvägar som tycks 

existera mellan teori och praktik inom HR-området. Förutom konferenser, 

föredrag, och liknande ingår inom kunskapsförmedling även akademiska 

utbildning inom HR.  
 

Kunskapsmottagaren representerar HR-praktikern som på ett eller annat sätt tar 

till sig ny kunskap om HR (jfr. Nilsson et al. 2011). Mottagaren här kan ses 

konkurrera med andra inom HR-fältet med hjälp av det symboliska kapitalet 

som vederbörande besitter och hur fältet värderar denna kunskap (jfr. Broady, 

1990). Som exempel kan kunskap här ses som symboliskt kapital.   
 

Kunskapsmottagarens organisation innefattar vilken organisationskultur 

kunskapsmottagaren rör sig inom. Denna kultur påverkar inte bara individens 

normer och värderingar, utan även vad HR-avdelningen har för status inom 

resten av organisationen samt vilken läromiljö som existerar där inom. 

Kunskapsmottagarens organisation går att likna vid vad Nilsson et al. (2011) 

nämner som mottagarens hemorganisation, med tillhörande spekulationer kring 

eventuella glapp.  
 

Kunskapstillämpning innebär hur kunskapsmottagaren väljer att applicera sin 

kunskap i det dagliga HR-arbetet. Beroende på samtliga tidigare aspekter 

varierar det på vilket sätt samt vilken kunskap som kunskapsmottagaren 

applicerar, eller inte applicerar. Detta leder i sin tur långsiktigt till ny empiri 

som kunskapsproducenten studerar och utvecklar till en ny kunskapsprodukt.  
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3. METOD 
 

3.1 Metodologiska utgångspunkter  

För att bäst identifiera de eventuella glappen mellan teori och praktik inom HR 

har en kvalitativ metod valts att användas. Detta på grund av att det saknas en 

kartläggning över området och kvalitativ metod har en bredare ansats än 

kvantitativ metod. Detta innebär att det kan dyka upp resultat som forskarna inte 

hade förväntat sig, och därigenom ökar chansen att skapa ny förståelse för 

forskningsområdet. Det metodologiska upplägget kan liknas vid en abduktiv 

pendling mellan teori och empiri (Bryman, 2012). Vi valde att först skapa en 

teoretisk förståelse för ämnet, vilket i sin tur ledde till formuleringen av studiens 

syfte och frågeställning. För analysen inspirerades författarna av en 

hermeneutisk analysmetod. Denna metod valdes då forskningsområdet som 

studeras sker på en högre tolkningsnivå än data insamlad från individerna. Med 

andra ord kan ingen enskild intervjuperson väntas ha svaret, men genom 

hermeneutisk tolkning av all insamlad information finns en chans att skapa en 

förståelse för det studerade forskningsområdet (Brinkmann & Kvale, 2015). 

Hermeneutik är ingen metod som förklarar hur forskaren ska gå till väga, utan 

snarare ett förhållningssätt till hur texter tolkas (Brinkmann & Kvale, 2015). 

Denna tolkningsfrihet bemöts ofta av kritik i form av subjektivitet hos 

forskaren, och att det finns lika många svar som tolkare. Enligt hermeneutiken 

finns det inte ”ett sant svar”, utan snarare många sanningar, skapade av 

tolkaren. Eftersom alla tolkningar är sanna är det viktigt för forskaren att kunna 

argumentera för sin tolkning och peka på varifrån de härrör. Detta så att andra 

kan testa tolkningen (Brinkmann & Kvale, 2015). 

3.2 Studiens design 

Studien använder sig av ett icke-slumpmässigt typiskt urval (Bryman, 2012), 

vilket innebär att urvalet har valts med studiens syfte i åtanke. Det vill säga att 

respondenter har eftersökts då de har relevant bakgrund och yrkesroll för 

studien. En viss nivå av opportunistiskt urval har även förekommit (Bryman, 

2012). Gällande urvalet är respondenterna individer som (a) jobbar inom HR i 

antingen privat eller offentlig sektor och (b) har en utbildning i antingen 

personalvetenskap, beteendevetenskap eller likvärdiga utbildningar samt 

slutligen (c) är yrkesverksamma i Sverige, söder om Stockholm. Individer med 

ekonomutbildning eller dylikt som jobbar inom HR exkluderas med andra ord. 
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Detta då studien ämnar få en tydlig bild av relationen mellan utbildning och 

arbete inom samma område.  För att hitta deltagare till studien kontaktades 

främst större företag, då dessa mer sannolikt har en HR-avdelning jämfört med 

småföretag (mindre än 50 anställda). Samtliga deltagare kontaktades initialt via 

ett standardiserat mail, varpå deltagarna svarade via telefon, eller mail, för att 

bestämma tid och få eventuella frågor besvarade. En geografisk begränsning 

sattes norr om Stockholm av ekonomiska skäl. Sammanlagt deltog 14 individer 

i studien, varav sex stycken hade någon form av chefsposition inom sin 

organisation. Deltagarnas yrken varierade från HR-generalist upp till HR-chef. 

Deltagarnas hemorganisationers storlek varierade från småföretag till stora 

företag. Deltagarnas anställningstid varierad även från ett år till cirka 30 år. 

Intervjuguiden som användes hämtades från Nilsson (2007), varpå vissa frågor 

modifierades för att bättre passa in på gällande studie. Detta var nödvändigt då 

den ursprungliga intervjuguiden riktades mot sjuksköterskor. Frågorna i 

intervjuguiden var dock utformade i kategorier för att samla in den data som 

denna studie efterfrågade. Kategorierna var Kunskapsproducent, Akademisk 

utbildning, Mottagarens Hemorganisation, Yrkesroll, Förmedlingsväg, och 

Mottagare. Kategorierna hämtades från studiens teoretiska referensram, och 

syftar till att kunna kartlägga var det eventuella glappet existerar. Intervjuguiden 

bestod av 26 frågor, som i sin tur hade mellan en och fyra följdfrågor. Under 

intervjun tilläts intervjuaren att ställa andra följdfrågor, skulle det anses 

värdefullt. Detta är av vikt då intervjuguidens frågor inte alltid direkt och 

konkret frågar efter vad som söks svar på, vilket kan leda till att 

intervjupersonen svarar på något annat. Detta kan i sig vara värdefullt ur ett 

hermeneutiskt perspektiv då det kan ge insyn i hur intervjupersonen tänker, som 

i sin tur kan användas för att tolka större kontexter (Bryman, 2012). Ett exempel 

på detta är frågan ”Vilken grad av frihet upplever du att du har i arbetet?”. Här 

kan individen tolka frihet som antingen friheten att jobba hemifrån, eller 

friheten att göra sitt jobb på det sätt vederbörande själv tror är bäst. 

Intervjuguiden hade även flera frågor som berör samma punkt för att försäkra 

sig om att intervjupersonen ger ett relevant svar som har med studiens syfte och 

frågeställning att göra. 

3.3 Datainsamling 

Under intervjuerna deltog båda forskarna, där en ledde intervjun, varpå den 

andra tog anteckningar, ställde eventuella följdfrågor, samt ansvarade för den 

tekniska utrustningen. Forskarna turades om med att byta roller mellan 
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intervjutillfällena. Samtliga intervjuer spelades in digitalt. Innan intervjun 

påbörjades förklarades de etiska aspekterna för intervjupersonen, samt om 

tillåtelse att spela in. Intervjuarna förklarade även syftet med studien. Enligt 

Vetenskapsrådet (2016) ska forskare uppfylla informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Det var efter 

dessa riktlinjer som denna studie byggde sin etiska grund kring, vilket vidare 

beskrivs i avsnittet Etiska överväganden (3.5). 

Intervjuerna skedde alltid på intervjupersonens arbetsplats, antingen på kontoret 

eller i mötesrum. Kravet här var att vi skulle kunna genomföra intervjun ostört, 

utan att andra individer distraherade på något sätt. Inga avvikelser förekom då 

inte en enda intervjuperson valde att avbryta intervjun. Intervjupersonen 

informerades om att intervjun tar ungefär en timme att genomföra, och ombads 

därefter om att se till att ha en timme ledig för intervju. Detta var viktigt för 

studien då ett pressat tidschema kan stressa intervjupersonen och i sin tur leda 

till korta, förhastade, och ogenomtänkta svar (Hilmarsson, 2012). 

3.4 Bearbetning, analys och presentation av data 

Efter att intervjuerna genomförts transkriberades det inspelade materialet. I 

transkriberingarna noterades även under textens gång beskrivningar av 

intervjupersonerna, såsom verbala variationer eller gestikuleringar, som skedde 

under intervjun. Detta är att föredra då det kan komma att underlätta 

tolkningsprocessen, menar Brinkmann och Kvale (2015). Det nya materialet 

lästes igenom grundligt, varpå alla citat som kunde tänkas vara av relevans 

klipptes ut och samlades i ett nytt dokument. Detta dokument skrevs ut på 

analogt papper som sedan klipptes itu så att samtliga citat hamnade på egna 

remsor. Denna bearbetningsprocess gör det lättare att överskåda empirin när den 

ska kategoriseras (Maykut & Morehouse, 1994). Vid detta skede började 

författarna titta på vilka citat som beskrev liknande fenomen, varpå kategorier 

växte fram. Viktigt att notera här är att kategorierna som användes i 

intervjuguiden vid detta skede förkastades, trots att de är baserade på tidigare 

teori. Detta då hermeneutiken förespråkar att först samla empiri och tolka, för 

att sedan knyta an till tidigare forskning och teori (Bryman, 2012). Istället 

genererades nya kategorier utifrån de citat som utarbetats från studiens data. 

Detta beslut togs även som en säkerhetsåtgärd mot vad Brinkmann och Kvale 

(2015) kallar biased subjectivity och perspective subjectivity. Biased 

subjectivity förklaras som att forskarna gör en slarvig bearbetning av data, och 

uppmärksammar endast den data som stöttar egna åsikter och hypoteser. 
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Perspective subjectivity innebär att forskarnas tolkningar varierar beroende på 

vilket perspektiv som används (Brinkmann & Kvale, 2015). I denna studies fall 

innebär detta att perspective subjectivity hade riskerat förekomma om de 

ursprungliga kategorierna hade använts från början. De kategorier som togs 

fram redovisades sedan i resultatkapitlet med stödjande citat. Under resultatet 

gjordes inga tolkningar på materialet. Detta för att göra det tydligare för läsaren 

att förstå vad bearbetningen av datan kom fram till innan författarnas egna 

tolkningar läggs på utöver det. 

I diskussionskapitlet skedde tolkning av studiens resultat. Under analysen av 

den data som samlades in valde vi att tolka citatens helhetliga budskap. Med 

andra ord gjordes inte en ”depth hermeneutics”, som innebär att citaten tolkas 

på ordagrann nivå och därigenom få en förståelse för underliggande faktorer 

bakom intervjupersonens uttalande. Detta då denna studie syftar till att utveckla 

ny förståelse för ämnet genom deltagarnas svar (Brinkmann & Kvale, 2015). Ur 

ett hermeneutiskt perspektiv går denna process att beskriva som att 

författarparet av denna studie rör sig genom den hermeneutiska cirkeln 

(Alvesson & Sköldberg, 2008). Det vill säga att de hade en förförståelse för 

ämnet, för att sedan genom införskaffad empiri skapa en ny förståelse som 

sedan kopplades till teorins helhet. Detta ledde i sin tur till en ny förståelse för 

teorin, eller snarare hur den kan appliceras i verkligheten, vilket i sin tur 

påbörjade den hermeneutiska cirkeln igen, eller den hermeneutiska spiralen som 

den även kallas (Alvesson & Sköldberg, 2008). 

3.5 Etiska överväganden 

Som tidigare nämnt ämnar denna studie att följa de fyra etiska kraven av 

Vetenskapsrådet (2016). Genom att informera deltagarna i första mailet som 

gick ut vad studiens syfte är samt lämna kontaktuppgifter för eventuella frågor 

uppfyller studien informationskravet. Vid intervjuernas start informerades 

deltagarna om att de när som helst, utan anledning, kan avbryta intervjun 

(samtyckeskravet), att deras identitet behandlas konfidentiellt 

(konfidentialitetskravet), samt att informationen vi får ut av intervjuerna endast 

kommer användas för studiens syfte och inget annat (nyttjandekravet). 

3.6 Kvalitetsvärdering 

Bryman (2012) menar att det finns två kriterier för att genomföra en kvalitativ 

studie, nämligen trovärdighet och autenticitet. Trovärdighet består i sig av fyra 

kriterier. Den förstnämnda är kredibilitet, vilket mäter till vilken grad ens 

resultat stämmer överens med teorin inom ämnet (med andra ord intern 
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validitet), samt hur väl den stämmer överens med den sociala kontexten som 

studerats.  

Det andra kriteriet under trovärdighet är överförbarhet, vilket kan liknas med 

extern validitet i det att handlar om i vilken utsträckning studiens resultat är 

relevant i liknande sociala kontexter (Bryman, 2012). Detta är relevant då 

sociala studier, denna studie inkluderad, ofta använder en liten grupp deltagare 

som studeras på en djupare nivå jämfört deltagare i kvantitativa studier. Denna 

studie syftar till att nå en viss nivå av extern validitet då den ska kunna förklara 

problemet formulerat i dess syfte och frågeställning inte bara för de individer 

och organisationer som deltagit i studien, utan snarare på en högre teoretisk 

nivå. 

Det tredje kriteriet under trovärdighet är pålitlighet. Detta menar Bryman (2012) 

går att likna med reliabilitet då det ska gå att återskapa studien. Forskarna ska 

under studiens fortgång dokumentera tillvägagångssätt, och hur olika processer 

gått till. Utan detta minskar reliabilitet och därmed även studiens trovärdighet. 

För att denna studie ska uppnå en hög nivå av pålitlighet dokumenteras all 

kontakt med deltagare; både de som väljer att delta samt att avstå. En studie 

består av ett antal olika faser, vilka alla bör dokumenteras för att lätt kunna se i 

efterhand hur studien utvecklats (Bryman, 2012), något denna studie följer. 

Det fjärde och sista kriteriet under trovärdighet är bekfräftningsbarhet. Enligt 

denna kriterie är det viktigt att forskarna inte har vinning i ett visst resultat, och 

att de är medvetna om att total objektivitet inte är uppnåbart (Bryman. 2012). 

Detta är en viktig punkt för författarna av denna studie, då de själva tillhör en av 

de grupper som studeras. Det är därför viktigt att genom hela processen vara 

självkritiska, och som Bryman (2012) påpekar, är opponeringstillfällena extra 

viktiga. Vid dessa tillfällen bör kollegorna och studiekamraterna lägga extra stor 

vikt vid detta kriterium. 

Tillsammans med trovärdighet menar även Bryman (2012) att autenticitet är ett 

kriterium för att genomföra en kvalitativ studie korrekt. Detta kriterium riktar 

sig mot den färdiga produkten, och hur den bidrar till forskningsområdet. 

Studien ska kunna representera olika perspektiv av det studerade ämnet, och 

även komma med förslag på lösningar eller förslag på framtida 

tillvägagångssätt. Denna studie kommer därför i slutet, genom dess resultat, 

även föreslå framtida riktlinjer för ett fortsatt engagemang i att lösa problemet i 

fråga. Resultatet för denna studie bör kunna ge en indikation på eventuella 

glapp mellan HR-utbildning och HR-praktik.   
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4. RESULTAT 
 

I detta kapitel redovisas de resultat som har funnits genom bearbetningen av den 

insamlade empirin. Genom bearbetningen har fem olika kategorier skapats för 

att delge en tydlig bild över vad denna studie har gett för resultat. Dessa är det 

dagliga HR-arbetet, den egna utbildningen, arbetets kompetenskrav, HR-

arbetets legitimitet och hur HR ses av andra yrkesgrupper, samt glappet i teori 

och praktik. 

4.1 Det dagliga HR-arbetet  

Följande kapitel handlar om hur HR-praktikerns vardag ser ut; vilka utmaningar 

och möjligheter som existerar samt vad arbetet kräver av personen i fråga. Detta 

i sin tur ger en inblick i hur en HR-praktikers arbete ser ut vilket således 

erbjuder en kontext som kan användas med fördel för att underlätta och 

förbättra läsarens förståelse.  

 

Det som verkar beteckna en normal vardag som HR-praktiker var att det inte 

finns någon vanlig vardag. Det är mycket möten och projektbaserade 

arbetsuppgifter, vilket innebär att det ingen dag är den andre lik. En 

intervjuperson uttryckte sig på följande vis:  

 

Det finns ingen vanlig arbetsdag. 

 

Mer specifikt förklarar en intervjuperson att mycket av arbetet är reaktivt vilket 

gör att hen måste anpassa sig efter de nya situationer som dyker upp på daglig 

basis: 

 

Jag har ju saker som ligger som man ska göra så, men en vanlig vardag, då 

tänker jag att då kommer man hit och så tänker man att man ska göra saker och 

så blir det inte gjort. Så brukar det vara. 

 

HR-praktikern anpassar sig efter organisationens direkta behov eller krav 

istället för att arbeta med det som de själva har planerat. Däremot finns det vissa 

uppdrag i HR-praktikerns vardag som kommer och går. Det brukar även finnas 

specifika arbetsuppgifter baserade på omvärldsanalyser angående vilka behov 

organisationen möter idag samt vilka behov de tror sig ha inom en snar framtid. 
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Jag jobbar ju, det växlar mycket om man tittar över tid. Så mina arbetsområden 

kan man säga går ihop med vad vi har behov av som organisation att jobba med 

för [typ av] HR-frågor och det kan komma från [olika håll]. [...] Om man tittar 

på flertalet här på kontoret så jobbar dom ju som generalister med dagligt 

chefstöd så är det vissa saker som återkommer medan här skiftar ju fokus lite. 

Just nu är det jättemycket kompetensförsörjning, i min tjänst ska jag jobba med 

utveckling, strategi, omvärldsbevakning och driva dom projekt jag får tilldelat 

till mig. 

 

Kortfattat är HR-praktikerns vardag variationsrik och reaktiv. Själva arbetet 

drivs mer av vilka uppdrag som framkommer i arbetet snarare än någon statisk 

arbetsbeskrivning. Angående arbetsbeskrivningar har inte en enda 

intervjuperson en helhetlig arbetsbeskrivning utan de påpekar att det antingen 

inte går eller att den skulle vara alldeles för bred för att vara användbar. 

Huruvida en intervjuperson har en arbetsbeskrivning eller ej svarar hen 

följande:  

 

Näe, det har jag inte. Däremot finns det ett uppdrag, personalutskottets uppdrag, 

som sen verkställs om vad personalkontoret ska göra efter [vad] 

personalutskottet har bestämt. Så det är rätt så tydligt vilka personalpolitiska 

inriktningar som vi ska följa. Sen finns det även en delegationsordning som vi 

måste följa och vad vi ska göra. 

 

Arbetet styrs i mångt och mycket av byråkrati och en mer statisk hierarki som i 

sin tur bestämmer både vad samt hur arbetet ska utföras. Detta i sin tur leder till 

att intervjupersonerna uttrycker sig att de känner sig till en viss del 

begränsade. Samtidigt som intervjupersonerna känner sig begränsade av den roll 

som de innehar upplever de en stor grad av frihet inom själva rollen, det vill 

säga att hur arbetet utförs bestäms av HR-praktikern själv medan direktiv, från 

högre uppsatta, ges för vad som ska göras. Mycket av arbetet är uppdrags- eller 

projektbaserat vilket innebär att HR-praktikern får sitt uppdrag och ramen för 

denna, men arbetar sedan fritt efter hur de själva anser att det utförs på bästa 

sätt.  

 

Jag trivs bäst när det finns en yttre ram som ska tydliggöra, gärna ganska vid, 

men ändå att man vet så att man inte behöver fråga eller vara orolig utan i stort 

så. Och ibland ges den och annars så får man vara med och se till att den 

skapas. Men inom den är det väldigt fritt. 
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Däremot beror det självfallet på vilken organisation som intervjupersonen 

befinner sig inom, vissa erbjuder mer frihet och andra mindre. En bidragande 

orsak till vilken grad av frihet som HR-praktikern upplever är chefens åsikt om 

hur arbetet ska skötas:  

 

Jo men den är ganska stor. Men det är också utifrån att min chef vill verkligen 

ge oss frihet. Att kunna liksom tackla våra arbetssituationer på bästa sätt. Och 

hur vi liksom når fram till resultatet och hur vi når fram i våra arbetsuppgifter 

det är upp till oss själv. 

 

Vid frågan om vad intervjupersonerna anser är HR-avdelningens primära 

funktion på verksamheten har en intervjuperson följande åsikt: 

 

Kvalificerat stöd inom personalområdet till verksamheten. 

 

En annan intervjuperson uttrycker sig mer specifikt om HR-avdelningens 

uppdrag, vilket är en stödfunktion för organisationens chefer genom hela 

personalområdet: 

 

Vårt absolut viktigaste uppdrag är att vara en stödfunktion till alla våra chefer. 

Brett, genom hela personalområdet. Och då pratar jag allt från rekrytering, via 

kompetensförsörjningsfrågor. Det är både operativt och strategiskt. 

 

Detta innebär att intervjupersonerna är överens angående HR-avdelningens 

primära funktion. När det väl kommer till hur HR-praktikerna samarbetar finns 

en genomgående trend vari alla intervjupersoner svarar att de arbetar stödjande 

gentemot varandra och har ett fokus på kunskaps- och/eller erfarenhetsutbyte.  

 

Vi har en öppenhet, prestigelöshet och vara måna om att det diskuteras och 

delas kunskap och erfarenheter oss emellan, väldigt ansvarstagande och 

självständiga, och väldigt måna om att vi ska funka som enhet och som 

avdelning. 

 

Utöver det varierar detta beroende på vilken organisation som intervjupersonen 

befinner sig inom. Det finns även en viss tendens om att prata om HR-avdelning 

som "vi" och resterande organisationen som "de". Detta i sin tur leder till fler 
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frågor och svar angående hur HR-praktikerna upplever att deras avdelning 

uppfattas av resten av organisationen.  

  

4.2 Den egna utbildningen 

Intervjupersonernas akademiska utbildningar är varierande men utgår 

fortfarande från samma ämnen. Alla intervjupersoner har en grund inom de 

beteendevetenskapliga ämnena, det vill säga sociologi, pedagogik och 

psykologi. Det här avsnittet sammanställer det som intervjupersonerna har 

delgett om sin akademiska utbildning samt hur fortbildning ser ut på 

arbetsplatsen. 

Vad som intervjupersonerna har lärt sig på sin utbildning varierar kraftigt. En 

vanlig åsikt är att den teori som studerades under utbildningens gång inte ger 

särskilt mycket praktiskt värde till HR-praktikern. En intervjuperson upplever 

att hen har en bättre förståelse för de olika termer och begrepp inom HR-

området men annars gav inte utbildningen alltför mycket nytta till yrket: 

Ja... Ett bredare språk inom personal och HR. Alltså, man förstår sig på termer 

och man förstår sig på begrepp som man kanske inte hade förstått sig på 

tidigare. Men samtidigt så är väl mycket blaj! Om jag ska vara helt ärlig. Men 

men... Men man har blivit mer medveten och man har väl blivit mer förstående 

skulle jag säga. 

Ovanstående citat är ett exempel på en vanligt förekommande åsikt gällande sin 

akademiska utbildning. Många intervjupersoner upplever att det finns en brist 

av direkt praktisk applikation av mycket som de läste. Det som alla 

intervjupersoner däremot påpekar är att de har med sig ett visst tankesätt eller 

förhållningssätt från sin utbildning som de tillämpar dagligen i sitt arbete. 

Alltså kunskapsmässigt kommer jag inte ihåg så himla mycket om jag ska vara 

ärlig. Men ett.. Det handlar en del om ett förhållningssätt tycker jag. Att tänka 

på ett visst sätt, att vara kritiskt granskande. Att förstå helheter. Att lyfta saker, 

att tänka ’vilka sammanhang är det här?’ Ja men lite mer, ett sätt att tänka tror 

jag. 

Den upplevda bristen av direkt applicerbar praktisk kunskap ledde i sin tur till 

att intervjupersonerna ofta kände sig delvis oförberedda när de väl tog sig ut i 

arbetslivet. När frågan huruvida de kände sig förberedda inför sitt första jobb 

efter examen svarar en intervjuperson på följande vis: 
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Alltså det var mer liksom, hur HR-arbete egentligen funkar, på riktigt. Vad är 

det man gör? Och hur saker och ting hänger ihop och... Ja men... Arbetsmiljö, 

vad är det? Hur funkar det egentligen? 

En annan intervjuperson uttrycker sin osäkerhet på följande vis:  

 

Det är väl egentligen alla handgripliga arbets... själva rollen eller... själva 

jobbet. 

 

Dessa två intervjupersoner uttrycker sin ovisshet över vad som väntade dem i 

arbetslivet.  De hade visserligen fått utbildning inom de flesta delarna som utgör 

själva arbetet men inte hur dessa delar passar in i arbetslivets verklighet. 

Däremot anser majoriteten av intervjupersonerna att de känner sig teoretiskt 

förberedda på vad som komma skall.  

 

Jag var väl egentligen på en teoretisk nivå 100% […] Så teoretiskt 

jätteförberedd, praktiskt helt 100% novis. Så var det.  

Däremot upplever HR-praktikerna tids nog att de kan anpassa den teoretiska 

kunskap de har med sig till det praktiska arbetet. Flera av respondenterna säger 

att de i början av sin anställning kände sig överväldigade av allt nytt som de 

behövde lära sig på arbetsplatsen, men när detta väl lagt sig kunde de använda 

sig allt mer av sin akademiska utbildning.  

 

... en grundförståelse och tänk skulle jag vilja säga och mer en helhet i frågorna 

på något vis, det är väl det. Men i början tror jag att jag var med, ibland kunde 

man känna lite frustration över vad man har med sig och vad jag har lärt mig. 

Men sen när man har jobbat mycket mot, särskilt med de som jag tycker är 

väldigt duktiga och erfarna chefer eller specialister ute i verksamheten så börjar 

man inse efter ett tag att man ändå har med sig ett tänk när man inser att när 

man gör det som man tycker är självklart att andra inte tycker det. Så då blir 

man lite lugnare, inser att man har [kompetens]... och det är ganska lätt att 

missa att man har det tänket eller den förståelsen när man kopplar saker och så 

när man omger sig med närmast när alla, eller nästan alla, har det. 

Ett antal av intervjupersonerna anser  dock att de kände sig förberedda när de 

väl började arbeta inom HR. Detta är inte kopplat till teoretiskt kunnande utan 

snarare att det finns en skillnad i förhållningssätt. 

Jaaa... eller det var ju inte så att jag hade läst det jag jobbade med men jag 

kände mig förberedd ändå. Det var väl mer ett sätt att tänka på kanske. Och sen 



35 

 

bara hugga  tag i det som dyker upp. [...] Jag tyckte att... att jag hade tillräckligt, 

då det var det mer ett tänk och ett förhållningssätt. 

Utöver själva förhållningssättet, som intervjupersonen ovan nämner, finns det 

andra aspekter av själva utbildningen som påverkade individens upplevda 

beredskap inför arbetslivet. En intervjuperson anser att hen hade lärt sig att lära 

sig, vilket verkar vara av stor vikt inom HR-branschen: 

Ja men kanske att sätta sig in i information och läsa sig till saker. 

En annan intervjuperson anser att förståelsen om grupprocesser som de lärt sig 

under sin utbildning var värdefullt senare i det dagliga arbetet: 

Hur man skulle bete sig i vissa situationer utifrån det man lärt sig om grupper, 

sånt var ju inte lika konstigt, det kunde man ju köra på känsla på något vis. Så 

det tyckte jag väl ändå att man var rätt så förberedd på. 

För själva yrkesrollen upplever deltagarna att det finns goda möjligheter till 

fortbildning i arbetet, både i formell och i informell form. Många 

intervjupersoner läser tidskrifter, facktidningar och dylikt som de antingen får 

hem, till jobbet eller blir tipsade om över sociala medier.  

Men annars så finns det facktidskrifter som man kan följa. Och det dimper 

allsköns reklam och grejer och hit. Det finns ju arbetsmiljöverket som har 

tidskrifter och facken har tidskrifter och det finns jaaa, alla möjliga saker som 

dyker upp. Och sen så dyker det upp saker i flödet på sociala medier som man 

blir tipsad om och sådär. 

Det finns en tendens till att inte läsa forskningsartiklar. Däremot är den 

allmänna inställningen att de gärna skulle vilja läsa fler forskningsartiklar, men 

upplever att de saknar tiden för det. Detta kan i sin tur bero på diverse 

anledningar, allt från tillgänglighet till intresse, menar en deltagare: 

Jag skannar ju mitt verksamhetsområde, HR i brett slag, det kommer ju en 

miljon grejer på mailen om det och så. Jag har ju tidningar hemma och sådär 

men jag har... det tycker jag, det är en sån där grej som jag... skulle vilja ägna 

mer tid åt men annat tar... kommer före liksom. 

När det väl gäller olika utbildningar som intervjupersonerna går på genom sin 

yrkesroll är det många olika faktorer som påverkar valet av detta, från själva 

ämnet i sig till att synas på utbildningstillfället.  

Dels har, alltså om du frågar mig personligen mina medarbetare finns det hur 

mycket som helst [utbildningar], det gäller att välja lite grann, i vilket 

sammanhang vi bör synas, var vi vill synas. För att... både synas, finnas med 

men också fylla på med faktakunskap och där har jag återigen [nätverk för 
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området] som har mycket utbildningar [...] men det är ju mer för att hålla sig á 

jour med yrkesrollen. 

Det som uppskattas mest i den akademiska utbildningen av HR-praktikerna som 

intervjuades är att det var en högre utbildningsform som hjälpte vederbörande 

att både samla in samt analysera och värdera information på ett effektivare sätt.  

Så tillsvida att man får ett annat perspektiv och kan väga argument för och emot 

utan att för en skull kanske rata dem helt och hållet utan det är viktigt att alla 

kommer till tals, utan att man får en lite mera balanserad bild tycker jag och lite 

mera... Det handlar om lite helikopterperspektiv, att sätta saker i ett 

sammanhang. Inte bara ha ett fack eller så utan man får ett annat sätt att tänka 

tror jag. 

Intervjupersonerna anser även att utbildningens starka sida äe att de som har 

genomgått den inte enbart lär sig metoder och strategier för arbetslivet utan 

även själva förhållningssättet och mognaden som intervjupersonen fick med sig 

genom utbildningen anser vara värdefull. Kunskapsnivån ska vara tillräckligt 

abstrakt för att de studerande ska bli allmänt bildade: 

Det ska vara en hög abstraktionskunskap så att alla blir bildade. 

4.3 HR-arbetets kompetenskrav 

I detta avsnitt redovisas deltagarnas uppfattning om vilka kompetenser som 

krävs för att klara av sitt arbete inom HR.  

För att klara av själva arbetet som sådant anser merparten av intervjupersonerna 

att det krävs en analytisk förmåga för att kunna inse vilka behov som finns. Då 

en stor del av det praktiska arbetet sker i samband med sociala interaktioner var 

även en kommunikativ förmåga av värde, framförallt med tanke på den 

ovannämnda delen vari HR-praktikern måste argumentera för ledning och 

anställda varför exempelvis en förändring vore gynnsam för organisationen. 

Utöver det finns det vissa mer praktiska områden som arbetsrätt och ekonomi 

som var av värde. Men det vanligaste svaret för att kunna klara av arbetet som 

HR-praktiker är, enligt intervjupersonerna, förmågan att kunna byta perspektiv.  

 

Så tillsvida att man får ett annat perspektiv och kan väga argument för och emot 

utan att för den skull kanske rata dem helt och hållet utan det är viktigt att alla 

kommer till tals, utan att man får en lite mera balanserad bild tycker jag och lite 

mera... Det handlar om lite helikopterperspektiv, att sätta saker i ett 

sammanhang. Inte bara ha ett fack eller så utan man får ett annat sätt att tänka 

tror jag. 
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På grund av arbetets natur är det en fördel att kunna byta perspektiv, oavsett 

vilken nivå det handlar om eller om det grundar sig i att ta sig an andra 

människors eller organisationers perspektiv, för att således kunna förstå sig på 

helheten och ta beslut därefter. 

 

Förståelse för, ja inte bara olika kulturer utan olika människor. Tittar man på det 

som kallas för situationsbaserat ledarskap så handlar det här på HR om ngt som 

individanpassat ledarskap samtidigt som vi utöver situationsbaserat ledarskap. 

[...]Kanske därför att jag haft en lite annorlunda roll och suttit med i 

förhandlingar så har det ju också varit väldigt nyttigt för mig att ha den dära 

affärsförståelsen [för helheten]. 

Nedanstående citat förklarar att HR-praktikern måste kunna anpassa sig efter 

kontexten för att därigenom kunna utföra sitt uppdrag till fullo, genom att ha en 

inblick i komplexiteten inom kontexten: 

 

Den här organisationen bygger ju egentligen på att man tycker olika. Det är 

liksom hela affärsidén med en demokratisk organisation egentligen. Röda laget 

säger en sak, nu ser dom väl lite olika ut men det orangea laget tycker en annan 

sak. Och dom här spänningsfälten ska vi ju verka på och som [personens 

yrkesroll] är det ju det här man har att arbeta med. Kan inte vara... det kan vara 

svårt att känna efter och så man måste ha en känsla för hur man ska röra sig 

systemet. Också en känsla för vad som är möjligt att göra och vad som inte är 

möjligt att göra så att man inte går in på dom här minorna. [...] Du måste förstå 

att... komplexiteten och i vilken kontext du finner dig i och allt det där. 

 

Utöver ren teoretisk kunskap och förmågan att byta perspektiv är även ett bra 

grepp om språket väsentligt. Språket som dagligen används i arbetet är av vikt 

då det innebär att HR-praktikern kan undvika missförstånd och uttrycka sig 

klart och tydligt: 

 

Ja... Nej men det är ju... Väsentlig kunskap är det svenska språket faktiskt. [...] 

Så det är ju, svenska är inte helt oviktigt. Förutom då att man ska vara väldigt 

bra på, som jag är, på allt annat. Haha. Nej men svenska är viktigt, ibland 

glömmer vi det. Det är så mycket om att man ska kunna både det ena och det 

andra men att jag ska kunna skriva det är liksom inte lika viktigt. 

 

Detta är en del i den kommunikativa biten som HR-praktikern bör vara bra på. I 

kombination med detta samt förmågan att byta perspektiv förenklas således den 
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kommunikativa biten då det möjliggör att HR-praktikern anpassar budskapet 

efter mottagaren och därmed ökar den allmänna förståelsen.  

 

Ja, jag tror att det är jätteviktigt att ha en bra kommunikationsförmåga. Att 

kunna kommunicera med andra människor, det tror jag är A och O. [...] Så är 

det viktigt tror jag, som HR-människa överhuvudtaget inte minst i min roll, att 

kunna prata ni vet det här gamla uttrycket att prata med bönder på bönders vis 

och med de lärda på latin." 

 

4.4 HR-arbetets legitimitet och hur HR ses av andra yrkesgrupper 

Det här avsnittet handlar om HR-yrkets legitimitet samt hur den uppfattas av 

både HR-praktiker och utomstående. Mer specifikt handlar det om hur bilden av 

en HR-praktiker har förändrats för intervjupersonerna, hur interaktioner med 

andra avdelningar går till samt vilka upplevda utmaningar HR-yrket har i 

dagsläget.  

 

Trots sin utbildning inom området uttrycker näst intill samtliga av deltagarna att 

deras uppfattning av vad en HR-praktikers arbetsuppgifter var diffusa under 

deras tid som studenter.  

Jag hade ingen aning måste jag säga. Det är som sagt inte sånt vi sysslade med 

så en sån bild fick jag nog aldrig. 

Majoriteten av respondenterna upplever att deras bild av en HR-praktiker 

skapades under sin studietid genom en blandning av ämnen, kurser samt 

diskussioner med klasskamrater. 

Dels hur man, lite grann vad vi läste, speciellt inom vissa ämnen liksom. Och 

dels när man börjar prata, särskilt hur man närmar sig slutet att: ’ja, nu ska jag 

börja söka jobb och så.’ Man pratar med sin omgivning. Och med, också 

studiekamrater. Jag tror att det var den bilden att man ville jobba som 

personalare i ett företag eller i en organisation, eller offentlig sektor. 

Då HR-praktikerns roll ska vara stödjande, framförallt gentemot chefer, är det 

av värde för vederbörande att ha ett kritiskt förhållningssätt och således kunna 

erbjuda ett annat perspektiv. Det är därmed av värde för HR-praktikern att 

komma ihåg vad HR-avdelningens syfte är, det vill säga att erbjuda kvalificerat 

stöd inom personalområdet. Detta uppdrag påverkar i sin tur relationen mellan 

HR-avdelningen och den som de stödjer. En av deltagarna uttrycker detta på 

följande vis: 
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Men det får inte bli så att man finns för sin egen skull. Utan att det är viktigt att 

det som de är till för att serva känner att vi servar dom, så som de vill bli 

servade. Och inte så som vi tycker vore smartaste och enklaste sättet att jobba. 

Än en gång pekar deltagarna på vikten av att kunna kommunicera som HR-

praktiker. Citatet nedan visar att HR-praktikern måste anpassa sitt arbete efter 

sin organisation och de individer som finns inom den.   

Det är den som har förmågan att känna in, alltså om man är tillbaka i det dära 

vad som är viktigt, intuitionen i arbetet [...] Har sett många HR-konsulter i mina 

dagar. Dom som försöker... minutiöst planera ett möte eller en ledningsgrupp 

eller något sånt, minutiöst, och inte förstår att det inte kommer att bli precis så 

som du har förberett dig. Dom som då inte klarar att improvisera och göra... 

känna av, ’okej, jaha... et cetera.’ dom kommer inte att lyckas. Dom som klarar 

av det förstår att, och ser det jobbet i flera steg och inte vara bundna av rutan. 

Enligt intervjupersonerna har HR-avdelningen generellt en bra ställning i 

organisationen men ibland fallerar HR-praktikernas förmåga till att 

kommunicera, vilket i sin tur försvårar arbetet i form av exempelvis ökat 

förändringsmotstånd: 

…Överlag har man en positiv inställning förutom ibland när det är för mycket 

så har... så är det jobbigt och då... då upplever man att HR, precis som ekonomi 

och IT och andra delar, som ska vara stödjande ibland är störande för vi 

kommer med saker som inte alltid ses som förenklande, och ibland är det så det 

faktiskt inte är det, men oftast är det att vi har varit dåliga på att kommunicera 

utifrån det som dom har sagt att dom har behov att det här är lösningen utan att 

man känner att vi sitter med samma problem så kommer ni gående med det här. 

Man har inte varit jättetydlig på att det här är lösningen på det ni ropat på i ett 

halvår att ni behöver. 

Däremot kan det självfallet variera från organisation till organisation gällande 

hur HR-avdelningen uppfattas av chefer, medarbetare samt ledningsgrupper. En 

intervjuperson förklarar att deras ställning i organisationen är till stor del tack 

vare vederbörandes chefs arbete.  

På ett sätt ser dom, eller så har jag väl gått och blivit positivt överraskad för 

man har en väldigt bra ställning [skratt] i organisationen, det är väldigt... det är 

väldigt bra att vår chef är med i ledningsgruppen och personalfrågorna i stort 

har en väldigt bra ställning [skratt], dom anses vara viktiga och får ta utrymme, 

både på grund av hans arbete i ledningsgruppen och nära samarbete med högsta 

chefen. 

Även om en majoritet upplever att HR-avdelningen i respektive organisation 

uppfattas som positiv finns det även vissa tvetydiga åsikter:  
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Jo men jag tror att vi på personal nu uppfattas ändå som en jätte... eller relativt 

jätte... eller ja... En professionell organisation, jag tänkte säga jätteprofessionell, 

ja men ändå. 

Flera av respondenterna uttrycker att det finns en påtaglig nivå av okunskap 

kring vad HR faktiskt gör inom resten av organisationen. En av respondenterna 

säger att detta skulle kunna ha att göra med att de sällan arbetar direkt med 

medarbetarna, utan genom cheferna. Nedanstående citat förklarar varför HR kan 

ses som en diffus avdelning för den gemene medarbetaren, då denne är inte ofta 

i direkt kontakt med HR-praktikerna: 

Otydlig. Rätt så otydlig. Det är rätt så ofta man får frågan ’men vad är det som 

ni på HR gör?’. Sen är vi ganska osynliga bland medarbetare, men det är ju 

därför att vi jobbar utifrån cheferna. Man skulle vilja vara mer bland 

medarbetarna men det handlar om en resursbrist. 

När resurserna för HR-avdelningen inte räcker till för medarbetarna kan det 

tänkas att HR’s legitimitet gentemot dem kompromissas, då de upplevs vara en 

agent för organisationen och inte medarbetaren. En deltagare speglar detta på 

följande vis:  

…Men jag tror att min tanke som jag hade när jag började på programmet var 

nog att 'jag vill hjälpa medarbetarna!' Men det inser man ganska snabbt att vi är 

ju företagets representanter, såklart. 

När det kommer till att HR ska implementera nya rutiner eller dylikt i sin 

organisation är responsen varierad för hur detta upplevs fungera. Vissa 

deltagare upplever att det går relativt bra, förutsatt att det kommuniceras ut och 

förklaras på ett pedagogiskt sätt.  

För vi gör ju inte saker bara för att vi tycker att det är roligt. Utan vi gör ju det 

av en anledning, för att [organisationen] behöver det, eller för att en avdelning 

behöver det eller nån grupp behöver det. Då får man ju, om man inte förstår det 

själv eller inte direkt förstår vad vi menar, då får ju vi fundera på pedagogiken i 

budskapen, då får ju vi se till att vi får till det. För att återigen, vi gör ju inte 

något bara för att synas någonstans, det har vi inte tid med! Ha-ha! Utan det är 

ju för att vi behöver få ut någonting eller för att de ska göra någonting. 

En intervjuperson upplever även att hen är tvungen att argumentera och driva 

sina frågor för att få tillräckligt med resurser för att få genomföra det som hen 

anser behövdes: 

Det är inte färdigt utan man får själv jobba för att skapa dom resurserna hos 

chefer eller hos sakkunniga eller specialisterna ute i verksamheten. Men det är 
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ju i och med att man känner till så får man ju förhålla sig till det och jobba för 

att... [skapa resurserna/intraorganisatoriskt stöd] 

Att arbetslivet ofta har begränsningar baserade på resursbrist är knappast något 

nytt men intervjupersonerna känner att de inte enbart är tvungna att kämpa för 

att få resurser utan även konstant kände att de är tvungna att argumentera för att 

få tillräckligt med stöd i ledningsgrupper för att få genomföra eller 

implementera någonting. 

Men ett annat problem också är att det är väldigt få saker som vi kan göra på 

kammaren på HR. Man måste alltid ha med sig folk och dom har inte alltid tid 

och resurser. Det hjälper inte alltid att jag vill jobba mycket med arbetsmiljö för 

det är inte att jag gör det som är det viktiga utan att dom gör det. 

Även om flertalet deltagare upplever att HR's förslag och implementeringar 

välkomnas vittnar vissa även om att det är en mödosam och tidskrävande 

process att nå dit:  

Då jag var ju med i ledningsgruppen och hade fullt mandat och sådär. Men jag 

tror ta mig fasen att jag bankade i bordet i ett års tid för att det här med 

ömsesidig respekt och för att... För där var det såhär: ’Men! Vadå, vad kommer 

du här? Vadå medarbetarsamtal? Vi har inte tid med det där vi ska [göra vårt 

praktiska arbete]’ Men att.. Där är jag... Jag är... Jag har tålamod, eller liksom ni 

vet såhär... Ja, med ömsesidig respekt och hitta sätt att nå mina, ofta manliga 

kollegor, var det ju också. 

Detta upplevda motstånd är ett bevis på att HR måste kämpa mer än andra 

avdelningar, exempelvis ekonomi, för att få sin vilja igenom menar vissa 

respondenter. Andra anser att det handlar om det motstånd som ofta går att 

förvänta sig vid förändring:  

Ja väldigt bra för att vi har på gott och ont en sådan position att det vi säger det 

gör de andra faktiskt i hög utsträckning. Av tradition har det varit så att det 

säger det bli liksom gjort [...] Det är klart att det mumlas, men det verkställs. 

Men man måste även lyssna på mumlet, och vad är det det mumlas om? [...] Är 

det förslaget som sådant som är dåligt, eller är det hur det ska göras? 

Än en gång poängteras vikten av att kommunicera effektivt som HR-praktiker, 

både genom att framföra budskap samt att vara lyhörd och ta emot feedback. 

Relationen mellan HR-praktiker och dess hemorganisation är god menar 

majoriteten av deltagarna. De beskriver att de får feedback på vad de gör på ett 

önskvärt sätt:  

Ja, absolut, alltså jag... Oavsett om det är konstruktiv eller positiv feedback så 

tycker jag det är viktigt att få det till sig, direkt. Och det tycker jag att vi får, 
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eller att jag får, Snarare än att man liksom säger ’det här hände för tre månader 

sedan, varför gjorde du såhär?’ Och... Nej men man får verkligen ta i det här när 

det händer någonting, man uppmärksammar det. 

Dock finns det vissa deltagare som uttrycker en obalans i var deras feedback 

kommer från. Även om citatet nedan visar på denna obalans är det svårt att peka 

på att det finns en önskan att få mer feedback från högre positioner inom 

organisationen.   

Jag får det väldigt tydligt från mina medarbetare. I samtal och i möten och så. 

Jag har de här regelbundna mötena. Ehm.. Så där känner jag en... Vi har en 

naturlig öppen feedback och återkoppling, så. Och så får jag också ibland från 

min chef och övre delen [av hierarkin på organisationen]. Men lite mindre. Mer 

ifrån de nära. 

En deltagare upplever att feedbacken som vederbörande tar emot är den tystnad 

som ibland uppstår: 

... alltså det får man ju varje dag när folk sitter och sover på ett möte man håller 

i. 

Vad gäller de problem med HR-yrket som intervjupersonerna ser som mest 

angelägna beskriver de en rad olika problem om utmaningar. Ett dilemma som 

berörs av samtliga respondenter är bristande legitimitet. En uppsjö av olika 

problem och utmaningar tas upp, men ändå talar de om samma tema, nämligen 

en brist på legitimitet. Detta uttrycks på olika sätt, där de som arbetat länge (mer 

än 10 år) inom HR ser en utveckling till det bättre, men att de fått anstränga sig 

för att komma dit. 

...Och de var ju helt ovana vid HR och personalgrejer överhuvudtaget, va. Det 

var nästan som om man var ett störmoment, som skulle säga åt dem vad de 

skulle göra. Men om man är tålmodig, har förmågan att kommunicera, ändra 

liksom, tala deras språk så lyckades jag med att få fram den här ömsesidiga 

respekten. 

Samtidigt påpekar en deltagare att det finns en trend att ta bort HR-praktiker 

från ledningsgrupper, ett steg bakåt med andra ord. Vidare beskriver deltagaren 

problemet om huruvida HR ska vara proaktivt eller reaktivt. Citatet nedan pekar 

även på ett missnöje över hur HR's resurser används, då deltagaren menar att 

kompetensen finns att lösa problem men att möjligheten sällan ges.  

Och hur ska vår roll se ut? Och vad ska vi stödja med för att på bästa sätt liksom 

bidra till hela organisationen? [...] Och få ledningsgrupper, nu pratar jag 

generellt, att förstå vikten av personalfrågor och HR's roll i ledningsfunktion. 

Jag ser en ökad trend att personalchefer och personaldirektörer flyttas bort från 
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ledningsgrupper. […] HR-funktionerna kan riskera att uppslukas av att arbeta 

med åtgärdande frågor och det kring rehabilitering och det. [...] vi hamnar i 

mycket mer reaktiv... Alltså åtgärder när det har skitit sig än att vi jobbar 

proaktivt och förebyggande [...] Hur ska man tänka där och hur rollen blir på 

sikt.’ 

Det skall dock tilläggas att när denna fråga ställdes under intervjuerna tenderade 

merparten av deltagarna att referera till sin egen organisation, och inte HR-yrket 

i sin helhet. 

Ett antal deltagare problematiserar även vilken roll HR har på ett annat sätt än 

hur de ska arbeta. Istället säger dessa deltagare att det finns en problematik i för 

vem HR är till för; medarbetarna eller organisationen? Eller båda? Citatet nedan 

visar att HR tydligt ska agera som en supportfunktion för resten av företaget, 

kongruent med tidigare citat. Det som avviker här är dock deltagarens 

inställning till hur kommunikationen och lyhördheten ovan nämnd ska nyttjas: 

Men det får inte bli så att man finns för sin egen skull. Utan att det är viktigt att 

de som det är till för, att serva, känna att vi servar dom, så som de vill bli 

servade. Och inte så som vi tycker vore smartaste och enklaste sättet att jobba. 

[...] Vi tycker att det finns jättesmarta lösningar på saker och ting och att... och 

det borde de ha förstått och sådär men det hjälper ju inte att vi sitter och är arga 

på att folk borde förstå saker som de inte förstår, då har vi gjort fel.  [...] Det är 

att närma sig dem som vi är till för. Finnas där tror jag. Ja, att indoktrinera dom 

med vår förträffliga kunskap, så på ett sätt att de inte förstår att de indoktrineras, 

utan att de tror att det är deras idéer. Då har man lyckats. 

4.5 Glappet mellan teori och praktik 

Detta avsnitt presenterar den empiri som har insamlats som direkt berör glappet 

mellan teori och praktik. Detta innebär att det kommer att förekomma vissa 

aspekter som har berörts tidigare men som nu presenteras i relation till det 

upplevda glappet mellan teori och praktik. Intervjupersonerna har själva fått 

besvara vad de anser är glappet mellan teori och praktik samt hur detta skulle 

kunna överbryggas. 

En intervjuperson påpekar vad hen anser är skillnaden mellan universitet och 

yrkesutbildning, vilket är faktumet att det inte är en direkt yrkesförberedande 

utbildning utan en allmän utbildning inom ett visst specialiserat område.  

Men annars tycker jag generellt att universitet inte ska vara en yrkesutbildning 

utan en högre utbildning inom något område... 
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Denna åsikt uttrycks på ett annorlunda sätt nedan av en annan intervjuperson, 

som anser att HR-utbildningar är för avancerade för majoriteten av de HR-

arbeten som finns. Intervjupersonen påpekar även att HR-praktikern har en 

specifik uppgift att utföra. 

Alla som läser HR har [svordom] falska förhoppningar om vad man ska jobba 

med. Jag tror att HR utbildningen är alldeles för avancerad för 70% av alla HR 

jobb, och att dom som jobbar med HR kommer ungefär bara arbeta utifrån 

arbetsrätt, rehab, rekrytering men tror att dom kommer jobba med roliga 

strategier och att dom tror att dom på något sätt synkar sitt arbete med 

affärsplanen och så, men på ett större företag kommer man att ha sin plats, och 

sina extremt konkreta arbetsuppgifter. Och man kommer att sitta med dom 

[arbetsuppgifterna] för att företag anställer inte människor för att dom ska göra 

någonting extraordinärt eller något sånt där, utan dom anställer människor för 

att göra ett jobb på en tjänst dom redan har definierat. Därför tror jag att väldigt 

många kan bli väldigt besvikna för att dom besitter en kunskap som är extremt 

mycket större än vad tjänsten kräver. 

När intervjupersonerna tillfrågades huruvida deras utbildning skulle ha kunnat 

förbereda dem bättre inför arbetslivet svarar deltagarna mestadels "nej". 

Näee, inte riktigt. Det beror ju på vad man skulle ha jobbat med sen. I och med 

att... eller om jag tänker utifrån mig själv med vad man har gått vidare med så är 

det väldigt stor skillnad vad man har jobbat med. Och det är klart att dom som 

bara gått in och jobbat rekrytering så hade det kanske mer fokus på det och dom 

som jobbar på arbetsförmedling skulle väl behövt mer om coachande samtal 

men inte sådär stort. För jag tyckte bredden var bra, att man... ehmm... fick en 

ganska mycket... att det var ganska öppet om vart man kunde gå och vad man 

skulle kunna jobba med.  

Enligt respondenterna är HR-rollen väldigt bred vilket således innebär att en 

specificering inom utbildningen leder till att andra aspekter skulle få mindre 

utrymme i utbildningen: 

Jag tycker samtidigt att det är en bred utbildning. För om det hade varit en 

personalhandläggar-utbildning då hade man ju stängt en massa dörrar i onödan 

och då hade man bara kunnat bli personalhandläggare så kan jag väl tycka att... 

men så är det med alla utbildningar. 

Deltagarna i studien svarar även på vad de anser var mindre värdefullt i sin 

utbildning för sitt dagliga arbete. Mestadels fokuserar intervjupersonerna på 

specifika saker som de inte anser är vare sig direkt eller ens indirekt användbara 

för sitt nuvarande yrke. Vissa tekniska och specifika aspekter av utbildningen 

har sedan utbildningen varit irrelevanta. Själva grundtanken och metoden som 
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lärs ut i vissa kurser har varit av användning men detaljnivån var för specifik 

och därigenom ej applicerbar i det generella arbetet. Denna åsikt stärks 

självfallet av att våra intervjupersoner oftast har haft en allmän HR-roll och inte 

specifikt i kombination med ekonomiska frågor.  

Då ska jag svara ekonomi. Och då menar jag inte ekonomi egentligen, för jag 

tror att ekonomisk teori skulle man nog läsa mycket mera av. Men inte det här 

med T-konton, sitta och räkna moms och sånt där för det är helt bortkastat. Det 

har du ingen nytta av alls. Däremot tror jag att man skulle kunna läsa mycket 

mera ekonomist teori, personalekonomi. Teoretiskt snarare än praktisk 

ekonomi. 

Det som intervjupersonerna har med sig från sin utbildning in i arbetslivet, 

utöver förhållningssättet som tidigare nämnts, är förmågan att granska kritiskt: 

Att kritiskt granska tror jag, att tänka lite. Att ställa frågor. Jag tror... ifrågasätta tror jag. 

Utöver förhållningssätt samt tankesätt lyfts även arbete med uppsats fram som 

en lärorik del av utbildningen för intervjupersonernas framtida yrke. En 

intervjuperson jämför uppsatsarbete med projektledning då båda har nytta av 

planering och struktur. 

Asså jag tyckte att det var väldigt bra att få jobba med... med... med våra 

uppsatser. Jag har ju skrivit en B och C-uppsats. Men där fick man också lära 

sig mycket det här frihet under ansvar. Ja, hur ska vi göra? Hur ska vi lägga upp 

vårat arbete? Alltså struktur och projektledning. Där blev det ju mycket som jag 

kände att det var en viktig bit som jag själv liksom har användning för nu när 

jag strukturerar upp projekt till exempel. För där, jag tror att jag lade grunden 

där nästan. 

När intervjupersonerna berättar om vad de anser vore positiva förändringar i 

utbildning är "praktik" det vanligaste svaret. De anser att de studerande borde få 

testa på hur det är att arbeta med de frågor som de studerar för att på så sätt både 

förstärka kunskapen samtidigt som det ger en inblick i hur arbetslivet hanterar 

frågorna som ställs inom utbildningen. 

Det är praktik faktiskt, att få se vad man gör på en personalavdelning 

egentligen. 

Vissa intervjupersoner anser att det motsatta skulle vara av mest värde; 

nämligen att praktikerna skulle komma till universiteten och hålla föreläsningar. 

Praktik, alltså koppla praktik och sen tänker jag, alla ämnen man egentligen 

läser. Hur drivs det här i ett företag? Man skulle liksom ha nån extern som ger 

ett exempel på liksom, ’hur jobbar man med det här?’ Så att man förstår mer när 
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man kommer ut, och hur man kan... Ja. Det skulle de ha i varenda kurs. Nåt 

liksom... Ja, men alla föreläsningar jag har på en 10 poängskurs så kunde de ha 

ett tvåtimmarspass som har ’välkommen till verkligheten’, där det kommer 

någon från ett företag eller nånting som berättar hur man just jobbar med de här 

frågorna. För att översätta det i sitt sammanhang och göra det... Det väcker lust 

och intresse och det ökar ens... beredskap när man kommer ut i arbetslivet. 

Utöver besök på arbetsplatser eller universitet finns även ett intresse av att 

anpassa ämnet som läses efter vilken kontext som det sannolikt kommer att 

bemöta i arbetslivet: 

Ja men jag tror det handlar mer om liksom sätta ekonomin i ett annat 

sammanhang. Personalekonomi och... Ja, koppla till sjukfrånvaro, koppla till en 

massa andra saker som ni jobbar med. 

En intervjuperson anser att det inte var något som behövde förändras i 

utbildningen utan snarare den akademiska litteraturen. Hen tycker att 

forskningsartiklar borde skrivas på ett mer lättförståeligt sätt för att öka både 

intresse och motivation för att läsa fler forskningsartiklar. 

Mellanmänskliga relationer, det händer inte så mycket egentligen, men det 

sipprar igenom så småningom. Tror jag, fast då kommer det som någonting 

annat än en forskningsrapport. För de är väldigt svårtillgängliga också. Ofta är 

de skrivna på ett sätt som akademiker gillar, men som är svårt kanske för 

praktikern att ta till sig. Vad betyder det här egentligen? [...] Och då blir det ett 

glapp, för det där tar man sig inte igenom. Så där borde man väl göra mycket 

flera populärvetenskapliga artiklar istället där man plockar ut essensen av 

doktorsavhandlingen, vad är det egentligen? 

Intervjupersonerna har skilda åsikter gällande syftet med en 

universitetsutbildning, men vissa teman dyker upp: 

Såhär i efterhand tänker jag nog att det var den här blandningen av sociologi, 

som handlar om att förstå någon slags samhällsstruktur. Pedagogik om det där 

allmän mänskliga, interpersonella relationer. Psykologi också då som är liksom 

hära där. Det tror jag är det viktigaste, inte faktakunskap. Frågar du den som är 

ny-exad säger de alltid arbetsrätt. Men det tror jag att det blir ju väldigt fort 

gammalt. Det kan man ju läsa, och det måste man läsa varje dag. [...] Det är 

perspektivet, det är liksom det som lägger an tonen tror jag för hela tankesättet. 

Följande citat uppvisar hur universitetsutbildning är mer än bara något 

vederbörande genomgår för att lära sig mer; det är, enligt intervjupersonen, 

snarare en väsentlig del i det samhälle vi lever i.  

Det är ju... fundamentet på något sätt i ett modernt och demokratiskt samhälle 

att vi har möjligheten till högre studier. Och en del av människans nyfikenhet 
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och vilja att utvecklas. Det är så jättemycket i det. Men om man skulle användas 

det som praktiker... så varför är det så himla bra med en akademisk utbildning? 

För att jag lär mig tänka på ett visst sätt. Att kunna abstrahera, att kunna göra 

analyser, att tänka i dom här banorna, det gör jag inte om jag inte har en 

akademisk utbildning, eller åtminstone inte så [svordom] vanligt. 

Det finns däremot en motstridig åsikt som ser på utbildningens plats i samhället 

inte som en möjlighet utan snarare något som måste genomgås för att på så sätt 

få tillgång till mer lukrativa arbeten. 

Om du vill ha mitt ärliga svar, så tror jag att... Syftet är att kunna få en chans 

och komma in på arbetsmarknaden. [...] Tror jag, för jag tror att, har du inte ens 

universitetsutbildning och högskolebakgrund, då kommer du inte kunna söka de 

mer kvalificerade jobben, för då åker du ut. Alltså du... Det är viktigt. Du ska ha 

den utbildningen för det blir lite som en check på att den här personen kan sin 

sak. 

Utöver detta anser även en intervjuperson att en examen uppvisar en viss nivå 

av mognad hos individen som kan vara åtråvärd när vederbörande tar sig in på 

arbetsmarknaden. 

Ja jag tror nästan lite så... Eh... Men samtidigt också att arbetsgivaren samtidigt 

ser att man är... Seriös, och att man har en baktanke med varför jag har studerat. 

Med tanke på HR-praktikerns föränderliga yrke är en av de viktigare 

kompetenserna hur vederbörande införskaffar och värderar information: 

Hur man tar reda på fakta, tar reda på information och leta svar. För man kan 

aldrig på en utbildning lära sig hur saker och ting är. När jag kommer ut och 

börjar jobba så har regelverket eller något ändrats. Så jag måste... Jag ska förstå 

sammanhanget och helheten och veta när det ska lysa rött och när jag ska ta 

reda på saker. Det är mer det man skannar. 

 

4.6 Sammanfattning  

Det återfinns gemensamma drag för de svar som har presenterats här ovan. Ur 

de fyra kategorierna som vi har valt att presentera den insamlade empirin följer 

här nedan en kortare genomgång över de mest centrala mönster som framträtt. 

 

I första avsnittet, "Det dagliga HR-arbetet", framkommer det att HR-praktikerna 

spenderar mycket tid med reaktivt operativt arbete i formen av dagligt 

chefsstöd. Många intervjupersoner uttryckte en önskan att arbeta mer med 

proaktiva strategiska lösningar istället för att släcka bränder. Ingen av 

intervjupersonerna hade en heltäckande arbetsbeskrivning, utan hade i bästa fall 



48 

 

en arbetsbeskrivning som berörde en del av arbetet. Gällande frihet inom 

yrkesrollen upplevdes denna som stor, däremot fanns en viss begränsning 

gällande frihet för själva rollen. Det vill säga hur HR-praktikerna arbetade var 

upp till dem själva men vad de skulle arbeta med avgjordes ofta av 

ledningsgrupper. Yrkesrollen kräver en förmåga att byta perspektiv, vilket i sig 

är en fördelaktig förmåga att besitta när en stor del av arbetet är reaktivt. Inför 

själva övergången från studier till arbete kände intervjupersonerna sig 

förberedda teoretiskt men hade en gedigen avsaknad av kunskap för hur arbetet 

utförs. Det fanns en upplevelse om att utomstående hade svårt att förstå sig på 

vad det är som HR-avdelningen arbetar med, vilket kan förklaras genom att HR-

praktikerna mestadels arbetar direkt med cheferna och inte medarbetarna vilket 

således leder till att en majoritet av de anställda på organisationerna inte vet vad 

HR dagligen arbetar med. Avsaknaden av en tydlig arbetsbeskrivning samt det 

reaktiva arbetssättet kan även stärka den upplevelsen.   

 

I den andra delen, benämnd "den egna utbildningen” fanns en avsaknad av att 

läsa forskningsartiklar då nästan ingen gjorde det. De intervjupersoner som läste 

forskningsartiklar gjorde det i en väldigt liten utsträckning. En majoritet av 

intervjupersonerna hade en ambition av att läsa fler forskningsartiklar men 

upplevde att de inte hade tid för det. Mestadels läste intervjupersonerna 

facktidningar och fick sedan tips om diverse artiklar i facktidningar från 

kollegor och vänner via e-mail eller sociala medier. Själva förmedlingsvägen 

verkar vara det som avgör vad som intervjupersonerna läser om. 

Kunskapsprodukten i form av facktidningar skickas ut till själva 

organisationerna vilket således minimerar mängden arbete som deltagarna 

själva behövde lägga ner för att finna relevanta artiklar. Det samma gäller även 

för den litteratur som tipsas över sociala medier och e-mail. Därmed kan det 

urskönjas att intervjupersonerna väljer det som är nära till hands och saknar 

därmed tiden att själv finna relevanta kunskapsprodukter. Utbildningar som HR-

praktikerna går på har fler syften än enbart fortbildning; det är även tillfällen att 

synas som organisation och nätverka med andra inom samma yrkesområde. 

Från intervjupersonernas akademiska utbildning används knappt några specifika 

teoribildningar eller dylikt utan det är snarare förhållningssättet som 

vederbörande har med sig in i det dagliga arbetet.  

 

Avsnittet ”HR-arbetets kompetenskrav” hade ett tydligt fokus på analytisk och 

kommunikativ kompetens. Intervjupersonerna tenderade huvudsakligen här att 
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peka på förhållningssätt och förmågan att byta perspektiv som viktiga 

kompetenser för att lyckas inom HR-området. Deltagarna beskrev det som 

viktigt att kunna byta fokus mellan ett organisationsperspektiv, grupperspektiv, 

samt individperspektiv. Det räcker med andra ord inte att enbart vara bra på att 

handskas med individer, eller att enbart hantera organisatoriska frågor. Viktigt 

är även att se kontexten situationen befinner sig i och hantera den därefter. 

Flertalet deltagare uttryckte även vikten av att kommunicera väl, och att mycket 

av det motstånd som kan bemötas vid diverse implementeringar av nya rutiner 

kan förklaras av bristfällig kommunikation från HR´s sida. Teoretisk kunskap 

ansågs inte vara lika relevant, då det enda som togs upp som nödvändiga 

kompetenser var arbetsrätt och ekonomi. Vissa intervjupersoner ansåg att även 

dessa kompetenser inte är nödvändiga, då arbetsrätten snabbt blir förlegad, och 

ekonomin ska skötas av ekonomer, inte av HR-praktiker. 

 

I det näst sista avsnittet, "HR-arbetets legitimitet och hur HR ses av andra 

yrkesgrupper", återfanns bristen av koherenta arbetsuppgifter. På grund av den 

föränderliga arbetsformen upplevde HR-praktikerna att andra på organisationen 

inte vet hur de arbetar och därmed fanns det en diskrepans mellan vad HR-

praktikerna gör kontra vad utomstående tror att de gör. Faktumet att en stor del 

av HR-arbetet har långsiktiga resultat istället för kortsiktiga försvårar 

möjligheten till att se på papper hur arbetet har påverkat organisationen. De 

flesta intervjupersonerna saknade under sin studietid en gedigen bild över vad 

en HR-praktiker arbetade med vilket ledde till en svårare övergång till arbetsliv, 

även nu saknar många av respondenterna en konkret bild över vad en HR-

praktiker arbetar med, eller åtminstone har de svårt att sätta det i ord. Många 

intervjupersoner trodde även att de mestadels skulle arbeta med och för 

medarbetarna och inte chefer. 

 

Sista avsnittet, "Glappet mellan teori och praktik", hade vissa teman som 

återfinns i de tidigare avsnitten som exempelvis än en gång att det som HR-

praktikerna har med sig från sin utbildning är förhållningssätt och förmågan att 

byta perspektiv. Det talades i samma veva om att syftet med en 

universitetsutbildning är att studenterna ska bli bildade och inte nödvändigtvis 

utbildade, som kontrast till yrkesförberedande utbildningar som enbart 

förbereder studenten inför ett specifikt arbete. Detta leder till att en stor del av 

den kunskap som förvärvas genom en akademisk utbildning inte nödvändigtvis 

kommer att sättas i praktiskt bruk inom arbetslivet. Som exempel på detta 
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nämndes specifika detaljkunskaper som överflödiga i utbildningen, då 

detaljerna lätt glöms bort och därigenom vore det fördelaktigt att fokusera på 

övergripande teorier. Själva examen som sådan upplevdes som en trygghet, ett 

bevis för genomgången utbildning och därigenom även ett bevis för en viss 

kompetens. Det fanns en upplevelse om att om intervjupersonen inte skulle ha 

genomgått sin utbildning skulle hen inte ha fått samma arbete, oavsett om de 

upplever att de skulle ha kunnat klara av det. Det fanns även en åsikt om att 

forskningsartiklar var skrivna på ett språk som är anpassat till andra akademiker 

istället för praktikerna. Vissa intervjupersoner upplevde även att det var 

krångligt att få tag på relevant forskning och valde därmed istället att läsa 

facktidningar och annat som dyker upp över e-mail och sociala medier.   

 

När det gäller själva glappet mellan teori och praktik ansåg merparten av 

intervjupersonerna att det behövs mer praktik inom utbildningarna så att 

studenterna får en möjlighet att uppleva hur HR används i arbetslivet. Det fanns 

även en tanke om att fler HR-praktiker ska komma till universiteten och föreläsa 

i slutet av kurser om hur ämnet brukas i arbetet. Det fanns även en upplevd 

avsaknad av att teorier sattes i sin kontext när de lärdes ut, exempelvis 

ekonomin skulle ha kunnat anpassas för den kontext som den oftast möts på av 

HR-praktiker. Slutligen verkar det huvudsakliga syftet med 

universitetsutbildning, enligt intervjupersonerna, vara att lära sig hur man lär sig 

för att på så sätt möjliggöra ett livslångt lärande inom arbetslivet. Teorierna som 

lärdes ut på de olika utbildningarna verkar ha glömts bort men förhållningssättet 

som dessa erbjöd har anammats och brukas av HR-praktikerna i deras dagliga 

arbete.  
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5. DISKUSSION 
 

Detta kapitel är uppdelat i tre delar, som inleds med en resultatdiskussion som 

är strukturerad efter resultatets upplägg, i förhoppningen av att detta bidrar till 

ökad förståelse för läsaren. Separat från resultatdiskussionen följer ett avsnitt 

som, med hjälp av modellen presenterad i avsnitt 2.3, analyserar resultatet som 

helhet tillsammans studiens teoretiska utgångspunkter. Slutligen sker en 

metoddiskussion.  
 

5.1 Resultatdiskussion  

I detta avsnitt kommer den presenterade empirin från föregående kapitel att 

diskuteras i samband med den teori som har valts för denna uppsats.   
 

5.1.1 Det dagliga HR-arbetet och dess teoretiska tillämpning   

Genom studiens empiri går det att peka på att en vanlig arbetsdag är svår att 

formulera. Detta kan initialt bero på att deltagarna i denna studie har olika 

arbetsuppgifter inom HR, men det förklarar inte varför deltagarna på individuell 

nivå oftast inte kunde redogöra för sina dagliga arbetsrutiner. Deltagarna verkar 

ha ett reaktivt förhållningssätt till sina arbetsuppgifter, där vad som måste 

prioriteras på kort varsel kan ändras. Detta skulle kunna förklara den otydliga 

bilden av hur en arbetsdag kan se ut. Den reaktiva arbetsdagen kan tänkas 

minska förutsättningarna för HR-praktikerna att arbeta med de strategier och 

långsiktiga implementeringsåtgärder vederbörande lärt sig i skolan. Därav är en 

tolkning att det går att urskönja ett glapp här mellan vilka teorier som lärs ut på 

universiteten, och vilka förutsättningar dessa teorier kan tänkas ha i praktiken, 

vilket Nilsson et al. (2011) pekar på. En annan tolkning är att de teorier som lärs 

ut under de akademiska utbildningarna saknar antingen verklighetsförankring 

eller att det inte lärs ut hur teorierna ska appliceras.   

 

Huruvida det är gynnsamt för HR att arbeta reaktivt eller proaktivt kan denna 

studie inte uttala sig om. Det går däremot att uttala sig om att det finns en 

diskrepans mellan hur deltagarna av denna studie lägger upp sitt dagliga arbete 

och hur de upplever att sina respektive akademiska utbildningar har förberett 

dem inför att arbeta inom HR. Deltagarna menar däremot att hur de hanterar sitt 

arbete, må det vara reaktivt eller ej, är upp till dem själva. Alltså går det att 

tolka det som att det finns en viss grad av relevans i utbildningen, då den 

förberett HR-praktikern med teori som till viss går att användas, trots att den må 
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vara kontextbefriad (med andra ord att teorin i fråga inte tar hänsyn till rådande 

kontext i HR-praktikerns arbete). Detta syns i ett citat av deltagarna från denna 

studie, som menar att om en HR-praktiker ska vara framgångsrik i sin karriär 

måste vederbörande inse att detaljplanering och kontextbefriat arbete inte är 

synonymt med HR. Detta citat går att koppla till Löfgren Martinsson (2008) 

som menar att universitetsutbildningarna till en högre grad måste lära 

studenterna att anpassa teori efter kontext. Ellströms modell (1992) kan förklara 

detta genom att titta på vad för kompetens som efterfrågas av arbetsgivaren och 

den faktiska kompetens som arbetet kräver. Då arbetsgivaren efterfrågar 

universitetsutbildning som kvalifikation, som i sin tur inte stämmer överens 

med vad arbetet faktiskt kräver, riskerar detta att leda till att individen som 

anställs inte får utnyttja sin fullständiga kompetens.  
 

5.1.2 Utbildning och fortbildning inom HR  

Ur den empiri som har samlats in för denna studie märks det att många 

intervjupersoner anser att universitetsutbildningen som de har genomgått kan 

ses som en sorts ”biljett” för att därigenom anses vara kvalificerad för yrket i 

fråga. Detta går att likna med vad Bourdieu (1987) kallar för symboliskt kapital, 

vilket innebär att det är något som enbart har värde på grund av de uppfattningar 

som existerar angående det. Visserligen bör det nämnas att majoriteten 

av intervjupersonerna har funnit att deras akademiska utbildning har varit 

värdefull för det yrke som de har men att själva examen var något som var 

nödvändigt för att kunna ansöka och beaktas som en realistisk kandidat.   
 

Det tycks även finnas en aversion mot att läsa forskning under arbetstid eller på 

fritiden, vilket oftast dyker upp i formen av att intervjupersonen i fråga anser att 

de inte har tid över till detta. Den fortbildning som sker under arbetstid är oftast 

i form av olika nätverk av personalchefer och HR-generalister som träffas och 

delger sina erfarenheter, eller andra former av mer formella utbildningstillfällen 

som exempelvis konferenser. Dessa tillfällen används inte enbart för att öka sin 

egen kompetens utan även för att nätverka med andra yrkesverksamma inom 

samma område. En tolkning utifrån Jarzabkowsky et al. (2007) blir att dessa 

träffar även formar praxis som råder inom HR-området. Det är även ett tillfälle 

för organisationerna att visa upp sig och möjligtvis därigenom öka sin 

attraktionskraft i förhoppningen om att hitta nya individer att anställa. En 

tolkning utifrån Björkman et al. (2014) är att arbetsgivarna även kan visa upp 

hur mycket värde de lägger på HR och personalfrågor, vilket således även ökar 

HR-arbetets effektivitet. Det går att tolka tillfällen som dessa som att hålla sig á 
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jour med yrkesrollen och ta temperaturen på själva yrkesområdet. Detta är även 

i enlighet med Cotzers & Sitlingtons (2013) resultat om att utbildning inom HR 

bör inte ta slut efter den akademiska utbildningen utan är en nödvändig aspekt 

att arbeta med under hela karriären inom HR. Genom Bourdieu (Wacquant, 

1989) får vi begreppet fält, varav utbildningstillfällen kan ses som en 

manifestation av yrkesområdet och därmed även fältet, åtminstone under de 

tillfällena när ny forskning diskuteras alternativt presenteras. Striden som 

Bourdieu (Broady, 1990) anser är en väsentlig del av fältet kan även ses under 

utbildningstillfällena i formen av att arbetsgivaren strävar efter att framstå som 

en attraktiv arbetsgivare.   
 

Den vanligaste, åtminstone ur vår insamlade empiri, interorganisatoriska 

förmedlingsvägen för att ta del av nya kunskapsprodukter inom HR-området är 

att läsa facktidningar. Dessa i sin tur berättar om ny forskning eller har diverse 

yrkesverksamma individer som delger sina egna erfarenheter. Detta kan 

tänkas vara något som genomsyrar hela yrkesområdet; 

erfarenhetsutbyte. Genom Schein (1990) går det att tolka detta beteende som en 

manifestation av både första och andra nivån av organisatorisk kultur, nämligen 

både artefakter samt gemensamma värden hos både HR-praktiker och  

organisationen.  Utbildningstillfällen, facktidningar och slutligen HR-

avdelningarna har alla det gemensamt om att individerna däri delger sina egna 

erfarenheter för att på så sätt öka den generella kunskapsbasen som existerar 

inom den givna kontexten. Varje deltagare som har intervjuats under 

datainsamlingen har berättat om att på deras avdelning arbetar alla HR-praktiker 

tillsammans med varandra på något sätt; från att fråga om råd gällande en 

specifik fråga till att arbeta tillsammans med en mer erfaren kollega för att nå 

både ett bra resultat till att även öka den allmänna kompetensen inom 

avdelningen. Detta i sin tur kan möjligtvis kopplas samman till hur 

socialiseringsprocessen i den akademiska utbildningen går till. Enligt Grey 

(2002) verkar ”business schools” ha som huvudsakliga syfte att för det första ge 

individen ett intyg på genomförd utbildning som i sin tur agerar som biljett eller 

symboliskt kapital (Bourdieu, 1987) för att således erbjuda en väg in till 

arbetsmarknaden. För det andra; att förbereda den studerande inför det habitus 

(Bourdieu, 1977) som existerar inom den givna organisationens HR-avdelning. 

Med tanke på föregående avsnitt gällande det dagliga HR-arbetet återfinns då en 

viss poäng med att skapa en subkultur som i sin tur uppmuntrar till att dela med 

sig av sin kompetens, då arbetet i sig är föränderligt och kräver en bred 

kompetens för att framgångsrikt kunna utföra arbetet (Schein, 1990). Hur själva 
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socialiseringsprocessen skapas och stärks kan tolkas exempelvis 

genom Meads (1934) teori om identitetsskapande. Om individen i fråga omges 

av personer som har samma inställning förstärks socialiseringsprocessen då 

”den generaliserande andre” därigenom kan tänkas bli allt mer homogen, 

åtminstone utifrån ett professionellt perspektiv. Detta kan i sin tur leda till 

gruppolarisering, vilket kan få oönskade konsekvenser (Brown, 2003).  
 

5.1.3 HR-arbetets kompetenskrav  

Ellströms (1992) modell gällande yrkeskunnande kan användas med fördel i 

strävan efter att finna en begreppsapparat för att diskutera kompetens. Kortfattat 

illustrerar modellen diskrepansen mellan den kompetens som eftersöks, den som 

personen besitter, den som krävs, den faktiska kompetensen och slutligen den 

kompetens som nyttjas. Genom den empiri som har insamlats har vi funnit att 

HR-studenters akademiska utbildning är bredare än vad som faktiskt behövs och 

en av våra intervjupersoner uppskattade att 70% av det som studeras inte 

kommer att brukas inom arbetslivet. Utöver det ansåg även en majoritet av 

intervjupersonerna att specifika teoribildningar och dylikt knappt används inom 

yrket utan att det är själva förhållningssättet som de har fått genom sin 

utbildning som är i fokus. Detta är i enlighet med vad Löfgren Martisson (2008) 

sade, och därmed går det emot vad Knight & Yorke (2004) tyckte 

var fördragbart. Ur det resultat som har funnits genom denna studies gång går 

det att urskönja att respondenterna föredrar det sätt som Löfgren Martinsson 

(2008) förespråkar. Om förhållningssättet tolkas som en viss kompetens finns 

det en mer eller mindre direkt korrelation mellan förhållningssätt och den 

kompetens som arbetet kräver. Utöver det påstod även intervjupersoner att 

genom sin akademiska utbildning har de lärt sig hur de lär sig, vilket i sin tur 

verkar vara en nödvändig förmåga att ha inom HR-yrket med tanke på dess 

upplevda föränderliga natur. Att lära sig hur man lär är även i enlighet med 

vad Cranmer (2006) anser vara av vikt för HR-praktikers möjlighet till 

framgångsrikt arbete.  
 

Gällande den kompetens som efterfrågas handlar det i mångt och mycket om att 

den arbetssökande har en examen inom relevant område och/eller relevant 

arbetslivserfarenhet. Om nu själva akademiska utbildningen mestadels bidrog 

med ett visst förhållningssätt kan det därigenom ses som en biljett in till 

arbetslivet, vilket även ett antal intervjupersoner påstod, vilket i sin tur leder till 

att själva innehållet inom utbildningarna bör ses över och anpassas inför 

arbetslivet, vilket Knight & Yorke (2004) förespråkar. Ur Bourdieus (1987) 
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begreppsapparat går det att tolka examen som kulturellt kapital, då det utanför 

sin givna kontext saknar samma värde. Däremot återkommer frågan i det här 

skedet vad det egentliga syftet med en universitetsutbildning egentligen är; 

huruvida det är till för arbetslivet eller om det existerar för dess egen skull, mer 

om detta i kapitel 5.1.5.  
 

Då HR-praktikerns roll, enligt den insamlade empirin, är till en stor del 

kommunikativ, både gällande det operativa chefstödet och när långsiktiga 

strategier presenteras i ledningsgrupper, kan kommunikation således ses som 

kompetens som arbetet kräver (Ellström, 1992). På grund av detta är kompetens 

inom det svenska språket väsentligt för att kunna uttrycka sig klart och tydligt 

för både minska risken för missförstånd och även för att kunna anpassa sitt 

språkbruk beroende på vem som talas med, elokvent nog uttryckt av en 

intervjuperson på följande vis: ”... att prata med bönder på bönders vis och med 

de lärda på latin.”   
 

5.1.4 HR-arbetets legitimitet och hur HR ses av andra yrkesgrupper   

Bourdieus (Broady, 1990) begrepp kulturellt kapital innefattar diverse 

egenskaper eller objekt som har ett större värde än vad som direkt kan uppfattas, 

exempelvis konst, examina, kläder, korrekt språkbruk och så vidare. Det sista av 

dessa har vi märkt, genom den empiri som har insamlats, att det har 

ett signifikant värde för HR-praktikern. Genom att ha ett korrekt språkbruk kan 

HR-praktikern uttrycka sig väl och därigenom utföra sitt arbete mer 

framgångsrikt. Att kunna göra ett bra intryck på resterande aktörer inom 

organisationen kan enligt Björkman et al. (2014) även öka HR’s effektivitet då 

dessa aktörer kan då tänkas värdera HR-frågor och dess tillhörande lösningar 

mer. Utöver det finns det även en viss nivå av kulturellt kapital (Bourdieu, 

1987) som medföljer detta beteende, som i sin tur kan leda till ökad legitimitet. 

Detta innebär att HR-praktiker kan använda sig av detta för att öka andras 

uppfattning av vederbörandes kompetens. Om HR-praktikern rör sig i kontexter 

utanför sin egen avdelning, vilket de ofta gör i det dagliga operativa arbetet, kan 

HR-praktikern ses som en representant från hens avdelning, vilket i sin tur 

innebär att om hen gör ett gott intryck reflekteras det således mot HR-

avdelningen. Detta i sin tur kan leda till att uppfattningen om HR-avdelningen 

förbättras och därigenom ökar även den uppfattade legitimiteten gällande 

yrket. För att uppnå detta krävs det dock att resterande av HR-avdelningens 

arbete sköts väl och tas emot väl av resten av organisationen (Björkman et al, 

2014).  
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Weber (1964) beskrev auktoritet genom tre olika indelningar; legal, traditionell 

och karismatisk. Den legala auktoriteten återfinns i de strukturer som skapas, 

exempelvis i en organisation med en inbyggd hierarki. Genom att då befästa 

HR-avdelningen inom denna hierarki leder det därmed till att den aktuella 

avdelningen, och yrkesområdet i större utsträckning, uppfattas som en auktoritet 

inom sitt specialistområde och därigenom även troligen får mer legitimitet. Den 

traditionella auktoriteten består av gamla sedvänjor eller traditioner, som 

exempelvis manifesteras i dagens samhälle genom att ha chefer, 

ledningsgrupper och så vidare (Weber, 1964). Däremot är HR-området ett 

relativt nytt tillägg till den klassiska organisationen, vilket således leder till att 

HR kan upplevas sakna samma auktoritet som äldre stödfunktioner, exempelvis 

ekonomi, besitter. Denna tendens går att urskönja ur den empiri som har 

insamlats i denna studie, mer specifikt med följande citat: ”Då jag var ju med i 

ledningsgruppen och hade fullt mandat och sådär. Men jag tror ta mig fasen att 

jag bankade i bordet i ett års tid för att [få] det här med ömsesidig 

respekt...”. Den sista formen av auktoritet, den karismatiska, är svårare att se ur 

ett strukturellt perspektiv då denna form av auktoritet snarare handlar om 

personliga egenskaper. Något som Weber (1964) däremot ansåg karaktäriserade 

karismatisk auktoritet var att de individer som besatt det oftast befann sig i 

kontexter som var allmänt oroliga, exempelvis regeringskriser, revolutioner, 

krig et cetera. Det går att dra en parallell mellan denna oro och det operativa 

chefsstödet som HR-praktiker utför, då dessa är tillfällen då chefen antagligen 

är rådvill och känner därmed en viss nivå av oro vilket HR-praktikern hjälper 

till att överkomma. Ur den empiri som presenterades i förra kapitlet går det att 

se att HR-praktikerna upplevde att de överlag hade en positiv uppfattning och 

att arbetet som de utför uppskattades. Detta i sin tur leder till att HR’s upplevda 

auktoritet och legitimitet kan tänkas öka genom denna interaktion mellan HR-

praktiker och chefer. Ur Björkman et al. (2014) innebär en ökad auktoritet bland 

HR-praktiker även en ökad effektivitet av det arbete som genomförs. En 

tolkning ur detta perspektiv vore då att med tiden kommer HR-området få ökad 

auktoritet genom den traditionella formen av auktoritet (Björkman et al., 2014).  
 

5.1.5 Glappet mellan teori och praktik  

Det upplevda glappet mellan teori och praktik är ett mångfacetterat problem 

som går att tolka på olika sätt beroende på vilket perspektiv som 

väljs. Från matchingsproblematiken (Löfgren Martinsson, 2008) och en mer 

yrkesförberedande utbildningsform (Knight & Yorke, 2004) till en 

kunskapsprodukt som baseras på vad HR-praktikerna utför (Björkman et al., 
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2014; Jarzabkowsky, 2007) finns det många olika förklaringar till varför glappet 

existerar. Intervjupersonerna påpekade att flertalet delar av sina respektive 

akademiska utbildningar var irrelevanta för sitt yrke (jmf. Knight & Yorke, 

2004). Däremot, som den insamlade empirin visar, är HR-området variationsrikt 

vilket således leder till tanken att om utbildningen ska vara relevant inför en 

framtid inom HR-området behöver utbildningen vara bred (jmf. Löfgren 

Martinsson, 2008). Detta i sin tur kan anses vara tämligen paradoxalt; hur kan 

en utbildning anses vara relevant inför ett yrkesområde om själva yrkesområdet 

i sig är så brett som det är? Med tanke på att resurser är begränsade för både den 

studerande samt för själva institutionen är det nästintill omöjligt att skapa en 

generell utbildning som till fullo förbereder den studerande inför yrkesområdet. 

En lösning vore därför att förändra HR-utbildningen till en mer specifik sådan i 

enlighet med Knight & Yorke (2004), som i sin tur skulle leda till att förminska 

glappet mellan teori och praktik, eller dess fysiska manifestation i form av 

utbildning och arbetsliv. Genom att göra en förändring som denna skulle med 

största sannolikhet anställningsbarheten hos de nyutexaminerade studenterna 

öka. För att förändra utbildningen på detta sätt behövs däremot ett gediget grepp 

på vad anställningsbarhet innebär.   
 

Som tidigare presenterat i avsnitt 2.1.1 föreslog Yorke (2004) en definition på 

vad anställningsbarhet är, vilken i sin tur kan anses vara för bred och vag för att 

ha någon direkt användbarhet för varken arbetstagare eller arbetsgivare. Som 

kritik på denna definition menar Harvey (2005) att det inte finns någon koppling 

mellan att vara anställningsbar och erhålla en anställning. Denna studies 

författare ställer sig däremot frågande mot denna kritik; om det inte finns någon 

koppling mellan begreppet anställningsbarhet och att erhålla en anställning 

förlorar begreppet anställningsbarhet sin betydelse. Harvey 

(2005) menar  anställningsbarhet bygger på sannolikheter, vilket är en immanent 

del av begreppet, och därmed förlorar applicerbarhet i verkligheten. Fast då allt 

som sker, och allt som kommer att ske, bygger på sannolikheter förlorar denna 

kritik sin slagkraft; för att kunna hävda att en utbildning eller dylikt leder till 

anställningsbarhet måste denna ha en bas i empiri och sannolikhet. Förenklat 

går det således att förklara begreppet genom att studera den aktuella gruppen av 

människors akademiska utbildningar och jämföra denna med vilka som erhåller 

en anställning samt hur denna anställning har erhållits (genom annonser, 

kontakter et cetera för att säkerställa validiteten i det som studeras). Detta är det 

som Knight & Yorke (2004) anser är nödvändigt att göra för att kunna särskilja 

vad som bidrar till anställningsbarhet och inte. Knight 
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& Yorke (2004) anser även, likt argumentet som återfinns ovan, att glappet 

mellan teori och praktik kan överbryggas genom att ta reda på vad som krävs 

inom arbetslivet för att sedan specificera och anpassa utbildningar därefter. Som 

motsats till Knight & Yorke (2004) menar Löfgren Martinsson  (2008) att 

utbildningarna bör fokusera på att lära de studerande att anpassa sig efter 

kontexten i kommande arbetslivet istället för att erbjuda en specialiserad 

utbildning. Denna tanke kan anknytas till det som våra intervjupersoner 

benämner som  förhållningssätt, vilket i sin tur har av våra intervjupersoner gång 

på gång ansetts som det mest väsentliga som de har med sig från sin akademiska 

utbildning.  
 

Ur Broady (1983) går det däremot att urskönja ännu en förklaring till varför ett 

glapp mellan teori och praktik tycks existera. Genom att fokusera på 

anställningsbarhet istället för kompetens inför det kommande arbetet kan 

glappet således ses som själva arbetsmarknaden. Om de studerandes utbildning 

agerar som en biljett till arbetsmarknaden, i formen av kulturellt kapital 

(Bourdieu, 1987), kan en avsaknad av praktisk applicerbar kunskap inom 

arbetslivet tänkas uppstå som en oönskad konsekvens.  
 

Hela ovanstående debatt kan ses som ett försök till att kontrollera aspekterna av 

den verklighet som individen verkar inom, eller också försöka förbereda sig på 

att behöva anpassa sig (jmf. Knight & Yorke, 2004 respektive Löfgren 

Martinsson, 2007). Ur den empiri som har insamlats påpekade en 

intervjuperson att de HR-praktiker som minutiöst försöker planera in ett 

möte inte kommer att lyckas som HR-praktiker, såvida de inte kan anpassa sig 

efter omständigheterna. Denna tankegång är i sin tur inte direkt originell då 

redan Sun-tzu (1964) skrev på 500-talet f.Kr. att ingen plan överlever första 

kontakten med fienden.  
 

Vidare menar Löfgren Martinsson (2008) att det existerar 

en matchningsproblematik som grundas i en brist av förståelse av vad 

arbetstagaren lär sig under sin akademiska utbildning, och vad arbetsgivaren 

kräver. Detta dilemma kan ses som en konsekvens av att det saknas en 

konsensusbaserad grund för vad HR-utbildningar ska innehålla och hur själva 

yrket utövas, då detta är något som varierar från organisation till 

organisation. En lösning på detta dilemma vore att införa, precis som med 

psykologer, läkare och liknande yrken, en licens för HR-praktiker. Däremot 

skulle denna lösning ge en uppsjö av nya problem med vad denna licens då 

skulle ha för kravspecifikationer innan den kan ges ut, dessutom måste även en 
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oberoende institution ge ut dessa för att säkerställa den bakomliggande 

kvalitén.   
 

Ovanstående tanke om en licens för att få utöva HR professionellt kan i sin tur 

leda till en central fråga, nämligen vad det egentliga syftet med den akademiska 

utbildningen är. Broady (1983) diskuterar huruvida de studerande 

förbereds inför arbetslivet eller arbetsmarknaden. De tidigare argumenten om 

anställningsbarhet som Knight & Yorke (2004) förespråkar kan då ses som en 

koppling mellan utbildning och arbetsmarknaden, då hela argumentet handlar 

om att erhålla en anställning och inte att utföra själva arbetet på ett 

framgångsrikt vis. Löfgren Martinssons (2008) argument med att förbereda de 

studerande att anpassa sig efter de kontexter som uppstår kan på samma sätt ses 

som ett argument för att stärka kopplingen mellan utbildning och att utföra 

arbetet på ett framgångsrikt vis. Detta i sin tur leder till frågan vad själva syftet 

med en akademisk utbildning är; yrkesförberedande eller en högre utbildning 

med ett visst specialiserat ämnesområde. I den empiri som presenterades i 

föregående kapital uttrycktes detta på följande vis: "Men annars tycker jag att 

generellt att universitet inte ska vara en yrkesutbildning utan en högre 

utbildning inom något område...". Om syftet är det tidigare existerar det 

naturligtvis ett glapp mellan teori och praktik i den mån att teorin ofta är för 

bred för vad själva yrket kräver, det vill säga att det borde vara mer fokus på hur 

yrket praktiseras i arbetslivet. Om det är det senare nämnda går det att 

argumentera för att själva glappet mellan teori och praktik följer naturlig, då 

yrket som sådant till viss del är en konsekvens av ämnesområdet. Bourdieu 

(Broady, 1990, s. 178) uttryckte sig följande:  
 

... individer och grupper kan utveckla strategier för att klara sig även om deras 

examina förlorar i värde. De kan skapa nya marknader och nya yrken där deras 

utbildning blir mer värd, och de kan kämpa för att ändra kriterierna för tillträde 

till uppsatta positioner.   
 

Ovanstående citat kan således ses som en återspegling av HR-yrkets utveckling, 

framförallt med tanke på den kamp efter legitimitet som enligt den insamlade 

empirin tycks återfinnas i arbetslivet.  

 

5.2 Applicering av den konceptuella modellen 

Här nedan kommer den konceptuella modellen appliceras på det resultat som 

har tagits fram under studiens gång. Genom att analysera resultatet med 

tillhörande argument från resultatdiskussionen ämnar detta avsnitt att förtydliga 
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hur glappet kan kartläggas. Upplägget för detta avsnitt är att först diskuteras de 

olika aspekterna i modellen för att sedan peka ut var det tycks finnas ett glapp. 

 

Kunskapsproducenten är den individen eller gruppen av individer som 

framställer nya kunskapsprodukter. Kunskapsproducenten insamlar empiri från 

kunskapsmottagarens hemorganisation samt hur kunskapsmottagaren tillämpar 

den kunskap som hen har införskaffat. I kontexten av denna studie verkar det 

vara så att kunskapsproducenten inte har gjort detta. Detta är även i enlighet 

med den bristfälliga forskning som har utförts med HR-praktiker som empirisk 

källa (Björkman et al., 2014). Ur detta kan slutsatsen dras att en bidragande 

faktor till glappet mellan teori och praktik inom HR-området existerar här 

mellan.   

 

Nästa aspekt är kunskapsprodukten, vilket innefattar exempelvis 

forskningsartiklar, facktidningar et cetera. Ur den insamlade empirin återfinns 

det att HR-praktikerna som intervjuades inte läste forskningsartiklar utan 

föredrog kunskapsförmedling i form av facktidningar och länkar över sociala 

medier. Detta beteende förklarades med att intervjupersonerna upplevde att de 

inte hann själva söka efter forskningsartiklar och föredrog kunskapsförmedling 

som var av en mer lättillgänglig natur, både genom sättet som det är skrivet och 

hur smidigt det går att finna kunskapsprodukten. Därmed går det att se att en 

bidragande faktor till glappet mellan teori och praktik finns i själva 

kunskapsprodukten då den inte tilltalar HR-praktikerna tillräckligt. 

 

Gällande kunskapsförmedlingen fanns en tendens av HR-praktikerna att 

konstant ut- och fortbilda sig, oavsett om detta skedde under formella 

lärotillfällen som akademisk utbildning, konferenser samt även under de mer 

informella lärotillfällena var HR-praktikerna stöttar varandra. Däremot 

upplevde HR-praktikerna att den akademiska utbildning som de har genomfört 

inte har varit anpassad för själva arbetet, utöver det förhållningssätt som 

utbildningen har erbjudit. Majoriteten av respondenterna hade önskat en 

tydligare koppling mellan det som studerades och dess applikation inom 

arbetslivet. Därav går det att se en smärre bidragande faktor till glappet mellan 

teori och praktik vid kunskapsförmedlingen. 

 

Den fjärde aspekten, kunskapsmottagaren, har vi inte funnit bidrar till glappet 

mellan teori och praktik. Visserligen kan argumentet föras att det alltid är här 
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som glappet existerar då kunskapsmottagaren är själva aktören som ska bära 

med sig både teori samt inneha kompetensen till att utföra det praktiska arbetet. 

Men då denna studie har insamlat sin empiri genom kunskapsmottagarens 

perspektiv minimeras möjligheten till att studera detta (jmf. ego- och/eller 

etnocentrism, Schein, 1990). 

 

Genom den empiri som har insamlats framgår det att kunskapsmottagarens 

organisation både öka och minska glappet mellan teori och praktik. Den 

organisatoriska kulturen som existerar på varje HR-avdelning som har besökts 

minskar glappet då det existerar en tendens till att stötta varandra genom ett 

kontinuerligt erfarenhetsutbyte. Däremot kan HR’s status öka glappet då det 

finns en avsaknad av upplevd legitimitet gällande HR-frågor. Därav går det att 

dra slutsatsen att kunskapsmottagarens organisation kan, beroende på 

organisation, bidra till att glappet mellan teori och praktik existerar mellan 

kunskapsmottagarens organisation och kunskapstillämpningen. 

 

Kunskapstillämpningen karaktäriseras av det som kunskapsmottagaren gör i sitt 

dagliga arbete. Då intervjupersonerna uttryckte att en stor del av deras arbete är 

reaktivt minskar även möjligheten till att utveckla och anpassa strategier 

baserade på teori som vederbörande har införskaffat. Därmed går det att dra 

slutsatsen att även har finns en bidragande orsak till glappet mellan teori och 

praktik. 

 

Här nedan (figur 3) följer den konceptuella modellen med enbart pilar kvar 

mellan de aspekter vari ett glapp mellan teori och praktik har funnits genom 

denna studie och tidigare forskning: 
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Figur 3: Applicerad konceptuell modell. 

 

Det finns ett glapp mellan kunskapsproducenten och kunskapstillämpning, då 

det finns en avsaknad av studier som har studerat HR-praktikerna (Björkman et 

al., 2014). Mellan kunskapstillämpning och kunskapsmottagarens organisation 

återfinns ett glapp då kunskapsmottagaren måste arbeta reaktivt och därmed inte 

hinner utveckla och anpassa strategier efter den kunskap som de besitter. Själva 

organisationskulturen kan även bidra till att glappet mellan teori och praktik 

skapas här. Mellan kunskapsmottagarens organisation och kunskapsprodukten 

existerar glappet på grund av den organisatoriska kulturen som hämmar 

nytänkande och innovation i form av införandet av nya strategier med stöd från 

kunskapsprodukten. Detta glapp förstärks eller försvagas beroende på vilken 

ställning HR har inom organisationen (Björkman et al., 2014). Mellan 

kunskapsprodukten och kunskapsmottagaren förekommer glappet mellan teori 

och praktik i form av att en stor del av ny forskning förekommer i formen av 

forskningsartiklar vilket intervjupersonerna inte läste. Detta glapp kan ses som 

svagare än andra då kunskapsmottagaren tar fortfarande del av 

kunskapsprodukter, men i en mindre akademisk form. Slutligen återfinns 

glappet mellan kunskapsmottagare och kunskapsförmedling då den akademiska 

utbildning som intervjupersonerna har genomgått inte är anpassad för arbetet 

som utförs. Däremot då det existerar en kultur av att kontinuerligt fortbilda sig 

genom andra utbildningsformer kan även detta glapp ses som delvis svagt.  
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5.3 Metoddiskussion 

Genom metodkapitlets gång har utmaningar samt frågor uppstått och 

följaktligen diskuterats. Redan från studiens början var valet av metod tydligt, 

då det som studeras är ett problemområde, och inte ett enskilt företag. Ett 

fenomenologiskt förhållningssätt hade därför inte räckt till i forskarduons 

mening, då denna studie måste tillåta sig att tolka svaren hos individer och låta 

dem gemensamt skapa en större uppfattning genom en högre tolkningsgrad. För 

att vidareutveckla det studerade området faller det sig även naturligt att först 

studera existerande forskning och skapa en god förståelse för hur 

forskningssituationen ligger till, samt hur denna studie bäst kan bidra till dess 

fortsatta utveckling och förståelse för ämnet. Detta stärks av Brinkmann och 

Kvale (2015) som menar att vem som helst kan göra intervjuer och återberätta 

vad intervjupersonerna sagt och tycker, medan det krävs mer för att göra en 

’riktig’ kvalitativ studie där ny kunskap genereras genom tolkning och analys av 

det material forskaren samlat in. 

Studien syftar på att jämföra och studera HR-praktiker över lag, för att inte 

riskera att göra studien för snäv och därmed misslyckas med att kartlägga det 

eventuella glappet som studerats. HR-praktiker anses även av forskarduon vara 

bra kandidater för forskning om det praktiska HR-arbetet och därmed även i en 

bra position till att berätta om sina upplevelser i både arbete och utbildning. 

Antalet deltagare i en kvalitativ studie menar Brinkmann och Kvale (2015) bör 

vara runt 15 stycken i en normalstor studie, eller tills forskarna upplever en 

mättnad i datainsamlingen. Detta var precis vad författarna till denna studie 

upplevde ske i slutet av datainsamlingen, då vederbörande hade en känsla av att 

inget nytt tas upp under intervjuernas gång. Med andra ord bör det inte finnas 

några problem kring antalet deltagare i denna studie. 

Studiens urval har representerat HR-yrkets olika roller på ett jämnt fördelat sätt, 

där majoriteten av de vanligaste yrkesrollerna finns med. Det ska dock finnas en 

medvetenhet att författarna av denna studie själva till viss del representerar 

forskningsområdet, vilket således innebär att det finns en risk för etnocentrism. 

Med andra ord finns en risk att författarna har fördomar och aningar om 

resultatet, som kan tänkas färga analysen. 

Då en hermeneutisk metodansats har använts under studiens gång har även 

studien i sig förändrat utseende. Med detta menas att författarparet har strävat 

att frångå från de teorier som existerar, under bearbetningen av resultatet, inom 
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forskningsområdet för att således sträva efter ett mer objektivt förhållningssätt 

gällande resultaten. Detta kan jämföras med biased subjectivity, vari forskaren 

enbart ser de resultat som stödjer hens egna åsikter, och även med perspective 

subjectivity, vilket innebär att resultatet färgas av vilket perspektiv som används 

(Brinkmann & Kvale, 2015). På grund av dessa metodologiska fallgropar lade 

författarparet mer tid än vad som kan tyckas nödvändigt i strävan efter att 

bearbeta den insamlade empirin kontextbefriat. Detta ledde till att själva studien 

tog längre tid än planerat men samtidigt anser författarparet att dessa 

säkerhetsåtgärder har lett till ett starkare resultat. 

Författarparet hade även en förkunskap inom forskningsområdet, både genom 

sina respektive utbildningar men även efter att studiens omfång hade bestämts 

(Alvesson & Sköldberg, 2008). Detta går emot den hermeneutiska 

metodansatsen då optimalt är forskarna opåverkade av den tidigare forskningen 

(Alvesson & Sköldberg, 2008). Detta val gjordes för att författarparet ville bidra 

med någonting nytt till forskningsområdet och valde därmed att läsa vad det 

fanns för tidigare forskning. Tidsramen för denna studie påverkade även detta 

beslut, då det ansågs vara nödvändigt att skriva klart den teoretiska 

referensramen i den mån det går innan intervjuerna påbörjades för att på så sätt 

hinna bli klara med uppsatsen i tid. 

Informationskravet inom det etiska övervägandet (avsnitt 3.5) kan ha påverkat 

intervjupersonerna till en viss nivå. Detta på grund av att då intervjuaren 

förklarar vad det är som studeras så är det möjligt att intervjupersonen till en 

viss del vinklar eller färgar sina svar därefter. Vidare existerar det en risk att 

många svar speglade deltagarnas relation till dess organisation vilket kan leda 

till att intervjupersonerna svarade som representanter för sin organisation istället 

för att svara utifrån sig själva.  
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6. SLUTORD 
 

I detta avslutande kapitel presenteras slutsatserna som svar på frågeställningarna 

samt förslag till framtida forskning. Slutsatserna kommer delvis att sammanfatta 

det som har sagt i kapitel 5. Diskussion.   

6.1 Slutsatser  

Det upplevda glappet mellan teori och praktik handlar till stor del om vilken 

inställning som innehas. Om individen i fråga anser att syftet med akademisk 

utbildning enbart ska förbereda den studerande inför arbetslivet är den därför 

större än om inställningen är att det är en högre allmän utbildning inom ett 

specialiserat ämnesområde. Oavsett vilken inställning som innehas existerar det 

ett glapp mellan det som lärs ut och hur själva arbetet utförs. Yrkesrollen som 

HR-praktiker är variationsrik vilket försvårar möjligheten till att skapa en 

utbildning som fullständigt skulle förbereda den studerande inför arbetslivet. De 

personer som har intervjuats upplevde att de inte visste hur det var att arbeta 

med HR under deras studietid, vilket innebär att det inte fanns någon direkt 

koppling till arbetslivet under själva studietiden. Som lösning på detta ansåg 

flertalet intervjupersoner att mer praktik vore användbart samt att HR-praktiker 

själva skulle komma till lärosätena för att föreläsa om hur det är att arbeta med 

HR, inom den aktuella kursens ram vilket således skulle stärka kopplingen 

mellan teori och praktik. Utöver detta fanns även ett intresse av att ny forskning 

skulle vara lättare att ta till sig, både språkmässigt och mer tillgänglig. De glapp 

som har identifierats med hjälp av den konceptuella modellens applicering 

(figur 3) bidrar till att specificera var glappet mellan teori och praktik finns 

vilket således möjliggör och förenklar överbryggandet av glappet. 

Gällande våra frågeställningar återfinns både de och svaren nedan:  

 Vad kännetecknar de studerade HR-praktikernas dagliga arbete?  

o Att den är föränderlig, ingen dag är den andre lik. Detta uppvisar 

att HR-praktikerns vardag är till stor del reaktiv vilket går till en 

viss del mot den kunskap som införskaffas under studietiden då det 

mestadels handlar om strategiskt arbete.  

 

 På vilket sätt kommer de studerade HR-praktikernas akademiska 

utbildning till användning i det dagliga arbetet?  
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o Det är mestadels förhållningssättet som HR-praktikerna har fått 

med sig från sina respektive akademiska utbildningar som de  

brukar i sitt dagliga arbete. Specifika teoribildningar används 

ytterst sällan, om någonsin. En viss mängd företagsekonomi och 

arbetsrätt nyttjas även men detta är något som HR-praktikerna har 

behövt studera mer om under sin yrkesverksamma tid. Ett korrekt 

språkbruk och en förståelse för grupprocesser och 

beteendevetenskap förenklar det dagliga arbetet genom att bland 

annat förenkla kommunikationen.  

 

 Vilka organisatoriska faktorer påverkar nyttjandet av HR-utbildning i 

dagligt arbete.  

o Resursbrist och en upplevd brist av legitimitet försvårar HR’s 

potentiella nytta för organisationerna. HR-praktiker som sitter med 

i ledningsgrupper upplever att de ofta är tvungna att argumentera 

mer än andra deltagare för att få sin röst hörd. Att individer utanför 

HR-området är osäkra på vad HR-avdelningen arbetar med leder 

även till en brist av legitimitet samt osäkerhet över vad de 

egentligen gör.  

6.2 Förslag till framtida forskning  

Denna studie har enbart hämtat sin empiri från HR-praktiker vilket påverkar 

resultatet, då användandet av andra respondenter skulle sannolikt ha gett andra 

svar. Exempelvis hade det varit intressant att ha tagit med 

kunskapsproducenters perspektiv. Det vore av intresse att studera både 

nuvarande studerande samt HR-praktiker för att på så sätt få en mer enhetlig 

bild över forskningsområdet. Att även genomföra en studie som skulle ha ett 

större urval med fler deltagare från olika hierarkiska skikt inom arbetslivet vore 

även av intresse. Genomförandet av en meta-analys över vad som forskas om 

som i sin tur skulle jämföras med vilka utmaningar som HR-praktiker anser att 

de står inför och hur dessa korrelerar vore även intressant att ta reda på, för att 

således se om, och isåfall vilka, diskrepanser finns. Slutligen vore det värdefullt 

att studera de resultat som har framkommit under denna studiens gång med en 

kvantitativ metodansats för att ha möjligheten till ett generaliserbart resultat.   
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Bilaga: Intervjuguide 

 

Vi kommer börja med att titta lite grann på ditt yrke för att sedan prata lite om 

din utbildning, så kan du kanske börja med att... 

1. Berätta varför du har valt det här yrket. 

 Varför valde du det här yrket? 

 Vad gjorde att du sökte till just den här organisationen? 

 

2. Berätta om hur en arbetsdag ser ut – Hur såg exempelvis gårdagen ut?  

 (Hur typisk var denna arbetsdag för dig?) 

 

3. Finns det någon form av arbetsbeskrivning (eller liknande dokument) för 

din yrkesroll? 

 (om ja) Vad förväntas av dig enligt denna arbetsbeskrivning? 

 Hur stämmer arbetsbeskrivningen överens med det du faktiskt gör? 

 (om nej) Hur hade du skrivit den? 

 

4. Vad upplever du att arbetet kräver av dig? 

 Kunskapsmässigt (Vad måste du kunna?) 

 Som person (måste du vara på ett visst sätt?) [Vilken sorts person 

måste man vara?]  

 För att fungera socialt (måste du fungera på ett visst sätt?) [Hur 

agerar du socialt genom din yrkesroll?] 

 

5. Vilka möjligheter till lärande och utveckling erbjuder ditt arbete? 

 Vilken form på lärandet finns? Seminarier, workshops, 

konferenser, artikelläsande? 

 Vad  lär du dig? [Vad brukar ni generellt sätt lära er?] 

 Vem driver det här arbetet? 

 Hur [var det senaste lärotillfället] lär du dig? (på vilket sätt/i vilka 

situationer?) 

 Hur vanligt var just detta lärotillfället? 



 

 

 (Lärande i det dagliga arbetet respektive lärande på sikt?) 

 (utveckling i yrket respektive personlig utveckling) 

 Hur implementeras kunskapen? Motstånd? Om ja, vartifrån? 

 

6. Kan du berätta om din akademiska utbildning? 

a. Vad har du (då) lärt genom din utbildning? – sammanfatta kort. 

 

7. Vad bär du framförallt med dig från din utbildning in i arbetslivet? 

 Vad har du med dig från annat håll? 

 

8. Hur skulle du vilja beteckna övergången från utbildning till arbete? 

 (Hur upplevde du övergången från utbildning till arbete?) 

 

9. Berätta om hur du upplevde den första tiden i arbetslivet efter examen. 

 (eventuellt de första dagarna) 

 (Vilka känslor dominerade då?) 

 

10. På vilket sätt introducerades du på arbetsplatsen? 

 Medgång? Mentor? Rakt på? 

 

11. Uppfattade du dig som väl förberedd för ditt arbete – På vilket sätt? 

 Vilka situationer känner du dig förberedd inför? 

 

12. Fanns det situationer i ditt arbete som du kände dig oförberedd inför – 

Vilka…? 

 Vad är det då du saknar? 

 Skulle din utbildning ha kunnat förbereda dig inför det? 

 Hur löste du problemet? 

 



 

 

13. Vilken typ av kunskap tillvaratas i arbetet? 

 (I vilken utsträckning känner du att den kunskap/kompetens du 

besitter efterfrågas och tillvaratas i arbetet?) 

 Vad tycker du själv att du kan tillföra i arbetet/på arbetsplatsen? 

 (I vilken  utsträckning känner du att du saknar den kunskap och 

kompetens du behöver i ditt arbete?) 

 

14. Sammanfatta kort vad du anser är väsentlig kunskap/kompetens i ditt yrke 

och nuvarande arbete. 

 

15. Vad uppfattar du som angelägna problem inom ditt område idag? [Vad 

tycker du att de största problemen är inom HR-yrket?] 

 Hur hanterar du det här? 

 Vad skulle du säga är din avdelnings primära funktion på 

företaget?] 

 

16. Hur kändes det att vara nyutexaminerad? 

 

17. Hur såg din bild av en HR-praktiker ut när du studerade på universitet?  

 Vad/vilka tror du påverkade din syn på detta? 

 Hur ser din bild av någon som jobbar inom HR idag? 

 Vad utmärker en "bra" HR-praktiker? 

 

18. Hur skulle du beskriva hur andra i företaget/organisationen uppfattar HR-

avdelningen? 

 Hur uppfattar du din egen roll/plats/funktion i organisationen?  

 

19. Vad anser du värderas högt på arbetsplatsen? 

 (Vilken typ av kunskap, kompetens eller egenskaper värderas högt 

på arbetsplatsen?) 

i. Har ni några värdeord? Är de värderingarna påtagliga inom 

företaget? 



 

 

 

20. Vilken grad av frihet upplever du att du har i arbetet? 

 Vad/vem/vilka styr över ditt arbete? 

 I vilken utsträckning känner du dig begränsad av föreskrifter, 

procedurer och liknande? 

 

21. På vilket sätt får du feedback på det du gör? 

 Vad får du feedback på… och av vem/vilka? 

i. Behöver ni fråga om hur något gick eller berättar den andra 

parten det? 

ii. Vilken form av feedback får du? (Muntlig, skriftlig, 

direkt/indirekt?] 

 Är det denna typ av feedback du vill ha?  

 

22. Hur uppfattar du att relationer och samarbete med kollegor och 

arbetskamrater fungerar? 

 (På vilket sätt…?) 

 Hur upplever du att HR’s förslag och implementeringar tas emot av 

andra inom organisationen? 

 

23. Vad anser du att syftet är med universitetsutbildning? 

 (i allmänhet och mer specifikt/i samhällsperspektiv och i ett 

individuellt perspektiv?) 

 Vad tror du att din arbetsgivare anser att syftet är…? [anpassa vid 

behov] 

 

24. Om du ser tillbaka på din utbildning – Vad uppfattar du som särskilt 

värdefullt? 

 

25. Vad i utbildningen betraktar du som mindre värdefullt? 

 På vilket sätt/varför anser du att detta är mindre värdefullt? 

 (för lite, för mycket av något, något som har tagit för stor plats?) 



 

 

 Har du något förslag till förändring av utbildningen? 

 

26. Är det något annat du vill ta upp som rör din utbildning, ditt arbete eller 

övergången däremellan? 

 Är det något som vi pratat om under intervjun som du har uppfattat 

som särskilt intressant eller som du vill utveckla? 

 

 

 


