
Linköpings universitet | Institutionen för beteendevetenskap och lärande 

Kandidatuppsats, 15 hp | Kandidatprogrammet i Personal- och arbetsvetenskap 

Vårterminen 2017  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Det självklara men oklara 
värdeskapande HR-arbetet 

 

 
Hanna Carlborg 

Olivia Ögren  

Handledare: Henrik Kock 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Linköpings universitet 

SE-581 83 Linköping 

013-28 10 00, www.liu.se 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The obvious but ambiguous 
value creating HR work 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.liu.se/


 

 

   
 

 

 

 

Institutionen för beteendevetenskap och lärande 

581 83 LINKÖPING 
 

 

 

 
Seminariedatum  
2017-08-22 

 

Språk (sätt kryss före) Rapporttyp (sätt kryss) ISRN-nummer (fylls i av student) 

X Svenska/Swedish 

 Engelska/English 

X Uppsats grundnivå 

      Uppsats avancerad nivå 

  

 

17/19 

 

Titel  

Det självklara men otydliga värdeskapande HR-arbetet  

 

Title  
The obvious but ambiguous value creating HR work  

 

Författare  
Hanna Carlborg och Olivia Ögren 

 
 

 

Sammanfattning  
Syftet med uppsatsen är att bilda kunskap om HR-praktikers syn på värdeskapande HR-arbete och vad som krävs för att HR-arbetet 

ska vara värdeskapande. Genom att besvara det ämnar uppsatsen att beskriva hur värdeskapande HR yttrar sig i verksamheter och 

ge ett vidgat perspektiv om hur HR kan skapa värde. Vidare presenteras hur HR-praktiker betraktar värdeskapande HR-arbete samt 

betydelsefulla faktorer för värdeskapande HR-arbete i organisationer. Studien visar att någon självklar sanning angående vad 

värdeskapande HR-arbete innefattar inte existerar. Däremot urskiljs att det bland HR-praktiker finns ett större fokus på finansiella 

och strategiska värden än sociala värden. Det är många faktorer som har betydelse för värdeskapande HR-arbete vilket främst 

inkluderar kompetens, maktpositioner, HR-rollens utformning, identitet och effekter. Underlag till studien har samlats in genom tio 

semistrukterade intervjuer som därefter har meningskoncentrats enligt fenomenologisk metodologisk utgångspunkt. 
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1 INLEDNING 
Kapitlet inleds med en bakgrund över utveckling av yrkesgruppen HR i syfte att skapa 

förståelse för den kontext som HR befinner sig i. Därefter presenteras uppsatsens 

problemområde som skildrar betydelsen av att HR konkretiserar sitt värde, men även 

komplexiteten och mångfacetteringen av värdeskapande HR-arbete. Avslutningsvis 

beskrivs uppsatsens syfte och frågeställningar.  
 

1.1 Bakgrund  
Det som idag benämns HR-arbete har funnits i svenskt arbetsliv i drygt hundra år och 

kan härledas till den socialpolitiska rörelse som formades under början av 1900-talet 

(Damm, 1993). Rörelsen uppkom för att eliminera sociala missförhållanden och 

orättvisor, i motsättning till det rationella tankesättet som existerade inom det 

dåvarande industriarbetet. Damm (1993) beskriver att samtidigt som det sociala 

välfärdsperspektivet utvecklades, växte ett mer effektivitetsinriktat perspektiv på 

personal och personalarbete fram, bland andra scientific management. Från att ha varit 

tydliga motsatsperspektiv, sammanfogades det effektivitetsbaserade och det sociala 

tankesättet, vilket författaren beskriver som ett sätt att visa att HR arbetade för företaget 

och dess ledning. Damm (1993) beskriver sammanfogningen som en kompromiss för 

HR-arbetets fortsatta överlevnad samt ett sätt att säkerställa att personalarbete 

fortsättningsvis skulle tilldelas HR. Under 1970-talet utvecklades en diskussion 

angående vem HR egentligen ska arbeta för, huruvida det är organisationen, facket, 

medarbetaren och/eller ledningen (Damm, 1993). Røvik, Andersson och Eriksson-

Zetterquist (2008) menar att HR traditionellt har organiserats som en stabsfunktion 

med rutinartade arbetsuppgifter och haft lägre status jämfört med enheter som arbetar 

mer strategiskt eller nära linjen. Vidare förklarar författaren att det främst är inom 

administrativa och sociala arbetsuppgifter som HR har verkat (Røvik et al., 2008). Det 

förstnämnda har traditionellt omfattat rekrytering, sköta personaladministrativa 

system, lön, organisering av rutinartad upplärning och enskilda uppdrag inom hälsa, 

miljö och säkerhet. Den sociala delen inkluderar de mjukare uppgifterna som är nära 

anknutet till medarbetarna, exempelvis belöningssystem, motivations- och 

attitydskapande arbete, individuell anpassning av arbetsuppgifter, konfliktlösning samt 

stöd i svåra livssituationer.  
 

Damm (1993) skildrar att under 1980-talet skapades ett större strategiskt fokus inom 

HR och att det utformades en specifik högskoleutbildning inom området. Røvik et al. 

(2008) beskriver att det framvuxna strategiska fokuset inom HR innebär bland annat 

att HR-insatser i högre utsträckning definieras som ett medel för att uppnå 

organisationers övergripande målsättningar. Det brukar i sin tur påverka 

organiseringen av HR genom att HR finns representerade i organisationers högsta 

ledningar. Røvik et al. (2008) konkretiserar genom att beskriva att HR-arbetet har 

utvecklats från att vara ett medel för att förbättra medarbetares villkor till att bli ett 

styrinstrument för ledningen. Ulrich och Brockbank (2007) beskriver att HR under det 

senaste decenniet har verkat för att bli företagspartners och arbetat för att stödja 
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affärsstrategier. Damm (1993) menar att trots HR:s ökade fokus på ekonomi och 

strategiskt arbete, har HR fortfarande en lägre status och är en ifrågasatt yrkesgrupp. 
 

1.2 Problemområde 
Dagens arbetsliv präglas av en allt större globalisering och intensitet, med en hårdare 

konkurrens mellan verksamheter om marknadsandelar och kunder (Buyens & Devos 

Vos, 2001; Røvik et al., 2008). Det har följaktligen blivit ännu mer kritiskt hur resurser 

används och endast de mest framgångsrika verksamheterna överlever (Røvik et al., 

2008). Många organisationer anser att personalen är organisationens viktigaste resurs 

(Du Plessis, Nel, Struthers, Robins & Williams, 2006) men HR-praktikers värde i 

organisationer har ifrågasatts (Kochan, 2007; Kulik & Perry, 2008). Kritiken mot HR 

har lett till ett minskat förtroende för HR bland anställda vilket har bidragit till en 

minskad legitimitet i verksamheter (Kulik & Perry, 2008). Stewart och Woods (1996) 

beskriver att HR generellt inte bidrar med något ökat värde och att övriga områden av 

verksamheten skulle kunna ansvara för det lilla HR bidrar med. Losey (1997) anser 

däremot att HR-arbete inte kan utföras av vem som helst utan att HR är en profession 

som kräver specifik kunskap. Överlag har organisationer mer och mer insett betydelsen 

av insatserna som HR utför (Buyens & Devos Vos, 2001; Du Plessis et al., 2006). Trots 

det anser Ulrich och Dulebohn (2015) att HR-praktiker behöver klargöra värdet som 

de tillför för att fortsätta att vara en självklar del av organisationer och upprätthålla sin 

legitimitet. Ulrich och Brockbank (2007) belyser att både vad värde är inom 

organisationer och vad HR:s värde är behöver definieras.  
 

Det är självklart att HR ska leverera värde men det finns ingen enhetlig och tydlig syn 

av vad värdeskapande HR innebär. Ett synsätt är att värde uppstår när bestående 

konkurrensfördelar skapas, vilket kan beskrivas som något unikt inom organisationen 

som är svårt att kopiera och som värderas högt av intressenterna (Ulrich & Brockbank, 

2007). Wright och Snell (2005) lyfter flera aspekter av värde men betonar att det inom 

organisationer främst är fokus på strategiska och finansiella värden medan etiska och 

legala värden inte har fått samma utrymme. Buyens och Devos Vos (2001) beskriver 

att den ökade konkurrensen har tvingat verksamheter att minska kostnader och att 

fokusera på hur processer, människor och strukturer kan skapa värde. Røvik et al. 

(2008) belyser att strävan efter att skapa lägsta möjliga kostnader har lett till att etiska 

normer, såsom regler och lagar gällande exempelvis arbetstagarnas rättigheter, i vissa 

fall försummas. Samtidigt behöver verksamheter följa lagar och hantera etiska 

problemställningar för att kunna skapa och upprätthålla legitimitet i sin omgivning 

(Røvik et al., 2008). Wright och Snell (2005) betonar att HR behöver ha mod att 

integrera olika värderingar i organisationer för att de ska kunna fungera långsiktigt. 

Forskning inom HR kritiseras för att främst inkludera ekonomiska perspektiv av HR 

och att andra viktiga frågor såsom exempelvis etik inte har fått samma uppmärksamhet 

(Delbridge & Keenoy, 2010). Utifrån följande resonemang finns det ett intresse att i 

uppsatsen studera värdeskapande HR-arbete och hur värdeskapande HR-arbete yttrar 

sig utifrån ett finansiellt, strategiskt och socialt perspektiv. Det finns även en strävan 

att betrakta vilket utrymme olika värden har inom HR. 
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1.3 Syfte och frågeställningar  
Syftet är att bilda kunskap om HR-praktikers syn på värdeskapande HR-arbete och vad 

som krävs för att HR-arbetet ska vara värdeskapande. Genom att besvara det ämnar 

uppsatsen att beskriva hur värdeskapande HR yttrar sig i verksamheter och ge ett vidgat 

perspektiv om hur HR kan skapa värde.  
 

1. Vad anser HR-praktiker kännetecknar ett så kallat ”värdeskapande HR-arbete”? 

2. Vilka faktorer har betydelse för värdeskapande HR-arbete enligt HR-praktiker? 
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2 TEORETISK REFERENSRAM     
Den teoretiska referensramen innehåller en genomgång av utvald litteratur i linje med 

syfte och frågeställningar. Först kommer den teoretiska utgångspunkten att beskrivas 

och därefter tidigare forskning inom området.  
  

2.1 Teoretisk utgångspunkt  
Värdeskapande HR-arbete har blivit ett aktuellt och trendigt begrepp inom 

organisationer. Det har följaktligen utformats olika koncept för hur HR kan arbeta 

värdeskapande (Røvik et al., 2008; Ulrich & Brockbank, 2007; Wright och Snell, 

2005). Uppsatsen inspireras av ett nyinstitutionellt perspektiv som inledningsvis 

presenteras för att därefter skildra det sammanhörande begreppet 

organisationskoncept, vilket är vedertagna idéer om hur organisationer bör utformas 

och styras. Vidare beskrivs tre teoretiska perspektiv angående hur HR kan bidra. De 

tre perspektiven är inspirerade av Wright och Snells (2005) och Carrolls (1999) 

perspektiv angående hur HR kan agera värdeskapande i organisationer. I den här 

uppsatsen har perspektiven angetts benämningen finansiella, strategiska och sociala 

värden, utifrån tolkning av vald litteratur. 

2.1.1 Nyinstitutionellt perspektiv 

Eriksson-Zetterquist, Kalling och Styhre (2012) beskriver att inom nyinstitutionell 

teori studeras hur organisationsfältet och samhället påverkar den enskilda 

organisationen. Organisationsfält kan sättas samman utifrån exempelvis 

organisationers storlek, bransch eller sektor. Samhället och organisationsfältet beskrivs 

influera organisationer till att försöka efterlikna varandra för att framstå som rationella, 

vilket förmodas leda till en ökad legitimitet (Eriksson-Zetterquist et al., 2012). Røvik 

et al. (2008) beskriver att inom nyinstitutionell teori studeras organisatoriska strukturer 

och processer som tas för givna och som organisationer upplever en normativ press att 

uppnå. Samtidigt lyfter Eriksson-Zetterquist et al. (2012) att organisationer vanligtvis 

visar utåt att de lever upp till existerande normer och förväntningar, men att det inte 

motsvarar hur det fungerar i praktiken. Trots det, beskrivs att organisationer blir mer 

och mer lika varandra (Eriksson-Zetterquist et al., 2012). 

2.1.2 Organisationskoncept 

En faktor som styr utformandet av organisationer är organisationskoncept, vilket Røvik 

et al. (2008) definierar som ett flertal idéer och metoder om hur organisationer ska 

utformas, ledas och styras, vilka sprids och etableras. Røvik et al. (2008) påvisar att 

idéer idag sprids snabbt från organisation till organisation men att effekterna ofta är 

osäkra. Vidare ses organisationers effektivitet och legitimitet som mest avgörande 

anledningar till ökat utbud och efterfråga samt spridning av organisationskoncept. 

Røvik et al. (2008) beskriver att det finns en uppfattning om att organisationer är 

relativt liknande system istället för unika verksamheter, vilket skapar en efterfråga av 

organisationskoncept att följa. Det beskrivs dock att organisationskoncept inte kan 

användas på samma sätt i varje organisation, utan bör anpassas till den unika kontexten. 

Det bekräftas även av Ulrich och Dulebohn (2015) som konstaterar att kontexten som 



 5 

organisationen verkar inom och vilka intressenter som är centrala behövs förstås för att 

kunna göra ett bidrag till organisationer. Det betonas ytterligare av Eriksson-

Zetterquist et al. (2012) som understryker att senare forskning inom HR framhäver 

vikten av kontexten och verksamhetens mål. Røvik et al. (2008) beskriver att de 

dominerande organisationskoncepten har influerats av privat sektor vilket har bidragit 

till att offentliga förvaltningar har blivit mer affärsinriktade och effektiva. Røvik et al. 

(2008) lyfter fram värdeskapande processer som en av samtidens dominerande 

organisationskoncept. Det i samband med utvecklingen av HR-rollen finns det en 

förväntan att HR ska skapa värdeökning genom att systematiskt styra mänskliga 

faktorer (Røvik et al., 2008).  

2.1.3 Värdeskapande  

Som nämnts i inledningen finns det ingen enhetlig och tydlig definition av vad 

värdeskapande HR är. Wright och Snell (2005) väljer att lyfta fyra olika kategorier som 

kan generera värde till organisationer; det finansiella, strategiska, etiska och juridiska 

värdet. Värdeskapande i form av finansiella värden beskriver Wright och Snell (2005) 

som att öka det egna kapitalet. För att öka eget kapital behöver kostnader kontrolleras, 

dagliga vinster utvärderas och förluster samt avkastningar följas upp. Det beskrivs 

vidare att värdeskapande i form av strategiska värden innefattar att bygga upp en 

organisation som är kapabel att leverera till kunder. Strategiska värden inkluderar 

processer, teknik, kultur, färdigheter och engagemang från medarbetare. Wright och 

Snell (2005) beskriver även att värdeskapande i form av etiska värden innebär att agera 

efter vad som anses vara moraliskt rätt. De värdena innefattar socialt ansvar, 

organisatoriska värderingar och hänsyn till individers integritet. Avslutningsvis 

beskrivs det legala värdet som fokuserar på att inte bryta mot lagar (Wright & Snell, 

2005). Även Carroll (1999) tar upp liknande värdekategorier utifrån organisationers 

totala ansvar, vilka klassificeras i fyra huvudgrupper; att maximera verksamhetens 

ekonomiska värden, följa rådande lagar, ta ett etiskt ansvar i form av att agera moraliskt 

och rättfärdigt samt att anta ett filantropiskt ansvar, vilket inkluderar att ekonomiskt 

bidra till samhällsnyttiga mål.  

 

Det som kallas för sociala värden i den här uppsatsen är en sammanslagning av vad 

Wright och Snell (2005) och Carroll (1999) benämner som legalt ansvar och etiskt 

ansvar. Wright och Snell (2005) beskriver att de fyra olika värdekategorierna inte har 

samma utrymme utan att det strategiska och finansiella har större utrymme än övriga. 

Wright och Snell (2005) uttrycker att det beror på att HR har fått ett större inflytande i 

organisationer genom finansiella och strategiska värdekategorier och har därför offrat 

att representera värderingar och integritet för organisationen, något som historiskt sett 

har haft större utrymme (Wright & Snell, 2005). Røvik et al. (2008) beskriver även att 

HR-funktionen har utvecklats till att vara en strategisk partner vilket har genererat olika 

koncept för hur HR ska uppnå att vara värdeskapande på ett strategiskt plan. Wright 

och Snell (2005) beskriver dock att för stort fokus på ekonomiska och kortsiktiga 

vinster drabbar långsiktiga lösningar på etiska problem, vilket i slutändan påverkar 

organisationers långsiktiga överlevnad. Det uppstår därmed en konflikt när olika 
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värden står mot varandra, det vill säga när HR-praktiker ställs inför val där de tvingas 

att väga olika värden mot varandra (Wright & Snell, 2005).  

2.1.4 Finansiellt värde 

Røvik et al. (2008) identifierar att lönsamhet alltid har varit centralt inom 

organisationer men att det idag är med ett mycket mer aggressivt innehåll. Røvik et al. 

(2008) beskriver att det har tagits fram flera koncept för att snabbt nå enorma 

ekonomiska resultat i en stark internationell konkurrens med hårdhänta 

verkningsmedel. Vidare presenteras koncepten Porters värdekedja, Lean Produktion 

och Business Process Reengineering (BPR), vilka är de värdeskapande processer som 

har fått störst spridning i organisationer. Utgångspunkten i Porters värdekedja är frågan 

om vad som skapar organisatorisk konkurrenskraft, vilket Porter anser finns i 

värdekedjan, som utgörs av verksamhetens horisontella värdeskapande flöde (Røvik et 

al., 2008). Verksamhetens horisontella värdeskapande flöde består av den primära 

värdekedjan som utgörs av inkommande logistik, operationer, utgående logistik, 

marknadsföring och försäljning samt service. Modig och Åhlström (2015) beskriver 

Lean Production som en ”slimmad” produktion som ämnar att minska lager, skapa ett 

sammanhängande flöde och undvika spill av resurser. Røvik et al. (2008) beskriver att 

BPR fokuserar på arbetsprocesser som bör utföras med största möjliga effektivitet och 

synkroniseras med varandra för att säkerställa maximalt värdeskapande. En skillnad 

mot andra koncept är att BPR föreskriver radikala åtgärder som lösning på problemen. 

Eriksson-Zetterquist et al. (2012) beskriver att BPR var stort under 1990-talet men att 

det efteråt har visat sig att utlovade effektivitetsvinster genom BPR är svåra att uppnå. 

Det är ett exempel på hur organisationskoncept sprids, populariseras och därefter 

försvinner (Eriksson-Zetterquist et al., 2012).  
 

Du Plessis et al. (2006) betonar vikten av en ekonomisk medvetenhet inom HR. Ulrich 

och Brockbank (2007) beskriver att ett sätt för HR att leverera värde är att bidra till 

affärsresultat. Wright och Snell (2005) beskriver att fokus på kortsiktiga ekonomiska 

vinster kan bli till långsiktiga kostnader. Wright och Snell (2005)  problematiserar att 

när HR ska leverera värde till kunder, aktieägare och medarbetare i allt mer 

kostnadsstyrda organisationer kan det vara svårt eftersom HR-arbetets kostnader också 

reduceras, vilket minimerar HR:s möjligheter att agera värdeskapande. Vidare beskrivs 

att det främst är lönekostnader som kompromissas eftersom det är den största 

kontrollerbara kostnader i organisationer. Om HR inte förstår vad som driver 

verksamheten kan HR bli medskyldiga till kostnadsnedskärningar och därmed bidra 

till att nyckeltalanger inte får samma möjligheter att vara innovativa och skapa 

långsiktigt värde. Om för mycket nedskärningar sker kommer till slut organisationers 

strategiska kompetens att gå förlorad vilket leder till en minskad chans för 

organisationer att överleva (Wright och Snell, 2005).   

2.1.5 Strategiskt värde 

I flera publikationer (Du Plessis et al., 2006; Ulrich & Dulebohn, 2015) uppmanas HR 

att ha strategier som är utformade för att kunna skapa värde. Ulrich och Dulebohn 

(2015) beskriver att HR-praxis behöver riktas gemensamt, integreras och vara 

innovativa. Ytterligare beskriver Bowen och Ostroff (2004) att strategierna även ska 
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utveckla och styra medarbetares kunskap, kompetens, attityd och motivation som 

bidrar till att nå organisationers strategiska mål. Whittaker och Marchington (2003) 

argumenterar för vikten av att organisationer har HR i ledningsgrupper, för att 

säkerställa att HR-frågor behandlas på en strategisk nivå. Även Bowen och Ostroff 

(2004) uttrycker att HR kan bidra mer när det finns uttalat och tydligt stöd högre upp i 

organisationen. I flera publikationer (Ulrich & Brockbank, 2007: Fernando & Caputi, 

2015) beskrivs att bevisbaserad HR och att följa upp samt utvärdera HR:s insatser har 

blivit allt viktigare för att få kunskap om vilka effekter HR-arbetet ger. Utvärderingens 

betydelse tas bland annat upp av Bučiūnienė och Kazlauskaitė (2012) som beskriver 

att organisationer som utvärderar HR:s prestation har en mer positiv inverkan på 

organisatoriska och finansiella resultat. Ulrich och Dulebohn (2015) beskriver dock att 

tidigare mättes genomförda HR-aktiviteter medan det idag istället är effekterna och 

resultatet av aktiviteterna som är mest intressant. Eftersom det vanligtvis är enklare att 

mäta handlingar än resultat vilket gör att effekterna vanligtvis inte utvärderas (Ulrich 

& Brockbank, 2007). Eriksson-Zetterquist et al., (2012) beskriver att det kan vara svårt 

att urskilja beroende och oberoende variabler när sambandet mellan arbetspraktiker 

och exempelvis hög avkastning undersöks vilket kan påverka att det inte utvärderas.  

2.1.6 Socialt värde 

Losey (1997) beskriver att det är aktuellt för HR att vara strategiska business partners 

men att HR samtidigt behöver kunna ge råd och hantera etiska dilemman. Røvik (2008) 

argumenterar för att det finns en trend gällande att fokusera på organisationers 

samhällsansvar, att stärka organisationens varumärke, arbeta fram 

kommunikationsstrategier och att utforma visuella symboler. Dock argumenterar 

Wilcox (2012) för att dagens organisationer präglas av stark kapitalism som hotar och 

begränsar möjligheter för ansvariga inom HR att agera etiskt. Vidare beskriver Linehan 

och O’Brien (2016) att HR-praktiker samverkar med anställda och hanterar svåra 

situationer och känslomässiga tillstånd som kan leda till värdekonflikter, exempelvis 

att behöva agera utifrån vad HR-praktiker anser är bäst för medarbetaren eller vad som 

skapar störst vinst för organisationen. Linehan och O’Brien (2016) beskriver även att 

HR-praktiker garanterat utsätts för etiska dilemman där svåra val behöver göras med 

begränsade alternativ. Caldwell et al. (2011) argumenterar för att HR-praktiker ska 

vara etiska förvaltare i organisationer men med det primära målet att skapa lönsamhet. 

Linehan och O’Brien (2016) beskriver istället att etik som prioriteras för att skapa 

lönsamhet i sig är oetiskt. I linje diskuterar Legge (2001) huruvida HR är eller någonsin 

kan vara etiskt och beskriver att många av de metoder som bidrar till organisatoriska 

prestationer såsom att höja engagemang i sig är manipulerande och oetiska. Eriksson-

Zetterquist et al., (2012) lyfter liknande problematik och understryker att många 

processer inom organisationer, varav flertalet involverar HR, handlar om att styra, leda 

och kontrollera arbetstagaren. Arbetstagarens hälsa, livshållning och välbefinnande är 

idag en del av arbetsgivarens ansvar och åtaganden, vilket har gjort att exempelvis 

övervikt och rökning anses som icke önskvärda företeelser (Eriksson-Zetterquist et al., 

2012). Det kan ses som positiva åtgärder för arbetstagaren men det finns 

grundläggande etiska problem med ett utökat ansvarstagande om arbetstagaren 

(Eriksson-Zetterquist et al., 2012).  

http://www.emeraldinsight.com/author/Bu%C4%8Di%C5%ABnien%C4%97%2C+Ilona
http://www.emeraldinsight.com/author/Kazlauskait%C4%97%2C+R%C5%ABta
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2.2 Tidigare forskning  
I tidigare forskning presenteras tidigare forskningsstudier som är relevanta för att förstå 

HR:s förutsättningar för att agera värdeskapande. I tidigare forskning tas studier om 

identitet och makt, samspelet mellan chefer och HR samt möjligheter att agera etiskt 

upp.  

2.2.1 Identitet och makt 

Røvik et al. (2008) har genomfört tre olika och kompletterande studier för att undersöka 

hur nutidens organisationer utformas. Information har samlats in från Telenor och 

Posten, fyra av världens största konsultföretag samt publikationer, främst 

vetenskapliga. De trender som lyfts i den sammanställda studien är dem som återfinns 

i alla tre studier. Røvik et al. (2008) studie visar att i samband med att HR har utvecklats 

till att bli en strategisk partner har nya förväntningar skapats, varav en är större fokus 

på organisationers konkurrenskraft än på anställda. Inom strategisk HR införskaffas 

detaljerad kunskap om och kontroll över hur ”mjuka” variabler påverkar det 

ekonomiska resultatet. Värdeökning eftersträvas genom att systematiskt styra 

mänskliga faktorer, exempelvis sociala relationer och kunskaper. Røvik et al. (2008) 

beskriver vidare att rollens nya utformning medför krav på andra kunskaper hos HR, 

vilket primärt är att kunna visa samband mellan HR-insatser och verksamheters 

resultat. En betydelsefull del av HR:s nya roll är att kunna övertyga högsta ledningen 

och helst kunna visa i praktiken, att det verkligen existerar ett samband mellan HR-

insatser och resultat. I ett av studiens undersökta konsultföretag har en metod som 

kallas value mapping (värdekartläggning) implementerats, vars syfte är att visa hur 

HR-aktiviteter skapar värde. Det beskrivs stärka HR:s status och positionering i de 

undersökta organisationerna.  
       

Berglund (2002) beskriver i sin avhandling att arbetsmarknaden i Sverige är segregerad 

både horisontellt och vertikalt, vilket beskrivs reflektera även i hur HR-professionen 

ser ut. HR har en status- och identitetsproblematik visad genom att HR befinner sig på 

en underordnad position och är en mindre statusfylld servicefunktion avskild från 

händelsernas centrum (Berglund, 2002). Berglund (2002) beskriver att anledningen till 

problematiken är att HR-yrket har dominerats och domineras av kvinnor samt att HR-

chefer, tillsammans med informationschefer, är de vanligaste chefspositionerna som 

innehas av kvinnor. Båda positionerna är tjänster som traditionellt har setts som 

”mjuka” och ”kvinnliga”. Vidare beskrivs att status- och identitetsproblematiken hör 

ihop med HR:s position på arbetsmarknaden och att även kompetenser som anses vara 

mer mänskliga och mjuka tenderar att nedvärderas. En slutats i avhandlingen är att i 

och med att HR vill och börjar arbeta mer med strategiska personalfrågor utmanar 

professionen den rådande genusordningen, eftersom de berör områden som 

traditionellt har behärskats av män. HR:s identitetsarbete är starkt kopplat till makt och 

högst relevant för att kunna bli en erkänd strategisk yrkesgrupp (Berglund, 2002). 

Røvik et al. (2008) påvisar även hur HR:s historia har stor betydelse för rollens status 

och identitet i samtidens organisationer.  
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2.2.2 Samspelet mellan chefer och HR  

Med olika koncept och föreställningar kring hur HR-arbetet ska utformas kan det vara 

problematiskt att skapa en gemensam bild av vad som är värdeskapande HR-arbete 

(Røvik et al., 2008). Buyens och Devos Vos (2001) beskriver i en kvalitativ studie 

värdet som HR-funktionen tillför organisationer. I studien genomfördes 300 intervjuer 

för att undersöka vad toppchefer, HR-chefer och linjechefer uppfattar är värdeskapande 

HR-arbete. Resultatet visar att chefer inom fältet uppfattar att värdet HR-funktionen 

kan leverera sker genom att fungera som en strategisk partner men även genom att 

kunna hantera transformationer och förändringar gällande anställda samt interna 

processer. Dock framträder några skillnader mellan yrkesgrupperna, såsom värdet i att 

hantera interna processer. För de flesta av linjecheferna är mervärdet av HR-funktionen 

främst belägen inom de interna processernas domän såsom urval i rekrytering och 

utbildning medan de domänen visade sig vara betydligt mindre viktig för högre chefer 

och HR-chefer. Buyens & Devos Vos (2001) beskriver att det tyder på att linjecheferna 

fortfarande har en ganska traditionell syn på HR-funktionen och bedömer att 

linjechefer fortfarande ser ovanstående praxis som ett stort HR-ansvar, istället för en 

del av deras eget ansvar. Toppcheferna förklarade istället att HR skapar värde i 

hanteringen av transformationer och förändringar som argumenteras av författarna 

motsvara den växande betydelsen av att kunna hantera förändring i och med att många 

organisationer idag genomgår omstrukturering för att reducera kostnader som orsakas 

av ökat konkurrenstryck och förändrad teknik. Vidare förklaras att 

förändringshantering har blivit en stor angelägenhet för ledningar, som ser att HR-

funktionen bidrar till att förändringsprogram kan utvecklas och implementeras 

framgångsrikt. HR-chefer nämnde oftast hanteringen av arbetstagare som det område 

där HR-funktionen gav mest värde till organisationen. Även om flera chefer beskrev 

att hantering av mänskliga resurser på ett strategiskt sätt skapar värde, var det inte 

området där HR uppfattades ge störst värde, vilket gäller för alla tre grupper. Buyens 

& Devos Vos (2001) indikerar att frågan om HR-funktionens värde till verksamheten 

inte kan besvaras korrekt genom att enbart fokusera på deras strategiska roll, utan att 

det finns flera andra områden där värde kan levereras. Wright och Snell (2005) 

beskriver att i och med ekonomiska nedskärningar de senaste åren, har HR-funktionen 

behövt göra vad de än har blivit tillfrågade och när som helst av linjecheferna, samtidigt 

som utvecklande aktiviteter som bygger styrka inom HR har ignorerats. 
 

Whittaker och Marchington (2003) beskriver att i samband med att HR-rollen har 

utvecklats, har en del av HR:s tidigare ansvar överlämnats till chefer. Forskarna 

genomförde en studie där de lät chefer ta över hela HR-ansvaret för att se huruvida 

överlåtelse av HR-ansvar till chefer är ett hot, en möjlighet eller ett partnerskap. 

Studien visade att många chefer trivdes med HR-sysslor men att de behövde stöd från 

HR. I de fall HR inte var ett stöd, påverkades effektiviteten negativt. Även om chefer 

tog sig an HR-uppgifter ansågs HR fortfarande ha en viktig funktion i organisationen, 

främst för att hantera uppgifter som krävde expertis och kunskaper som var specifika 

för HR-området. Studien visade även att chefer hade svårigheter i att arbeta tillräckligt 

mycket med personalhantering, utöver andra arbetsuppgifter och affärsmål. Whittaker 

och Marchington (2003) resonerar att utan sammanhängande och systematisk närvaro 
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av HR, är det troligt att andra mål får större prioritet för chefer. Vidare poängteras att 

HR-närvaron är en viktig del för att kunna inbädda organisationer och ledningsgrupper 

i att se HR-frågor som viktiga för organisationen. HR behöver därför fundera på hur 

de kan utveckla sin roll för att ge det mest effektiva och synliga stödet (Whittaker & 

Marchington, 2003).  

2.2.3 Möjligheter att handla etiskt  

Wilcox (2012) beskriver att HR-arbetet inkluderar möjligheter att ta beslut som 

påverkar människors liv, vilket medför ett speciellt ansvar för anställdas mående. 

Författaren genomförde en 14 månaders fältstudie för att undersöka HR:s möjlighet att 

agera moraliskt och etiskt i dagens kapitalistiska samhälle. Studien genomfördes på ett 

stort och globalt transportföretag samt genomfördes av flera olika moment innefattande 

bland annat intervjuer, granskning av dokument, observationer och skuggning. Några 

veckor in i studien valdes tre betydelsefulla seniora HR-chefer ut att studeras extra 

noggrant. Under studien fick det studerade företaget en ny VD med intentionen att 

reducera kostnader, vilket bland annat skulle ske genom att minska personalstyrkan. 

De studerade HR-cheferna såg skeptiskt på nedskärningarna och började arbeta för att 

tydliggöra de negativa effekterna av det. Trots det fortsatte nedskärningarna samtidigt 

som VD:n och andra ledande befattningshavare fick högre lön. Studien visar att HR-

cheferna inte accepterade nedskärningarna fullt ut utan valde att ifrågasätta agerandet. 

Studien visade även att det var tre förutsättningar för att HR skulle agera, vilket var 

självidentifiering som innefattar den egna synen på HR-rollen, möjlighet till reflektion 

och ventilation av åsikter samt att få stöd för sina åsikter. I studien tydliggörs att det 

uppstod en inre konflikt bland HR-chefer mellan hur de själva anser att de som HR ska 

agera mot förväntningar av hur en affärspartner ska agera. Wilcox (2012) konstaterar 

att det är svårt att reflektera kritiskt i dagens affärsliv och att HR behöver balansera 

olika värderingar, normer och förväntningar som förekommer. Det understryks att även 

kontexten har betydelse för om HR-praktiker anses agera etiskt eller inte.  
 

Även LaMontagnes (2016) studie angående etik i HR-arbete visar att HR-chefers 

professionella yrkesidentiteter är inramade av personliga värderingar och känslor samt 

att etiska situationer är ett förekommande inslag inom HR. Studien visade att HR-

chefer känner ett ansvar och en skyldighet att agera enligt sitt eget samvete och att 

fungera som organisationers samvete. LaMontagne (2016) beskriver vidare att HR-

chefer agerar enligt överenskomna regler och lagar som utförs med en känsla av 

rättvisa i försök att inte göra någon skada samt att låta individer behålla sin värdighet 

och respekt. HR-cheferna ansåg att deras handlingar rotar i värden såsom integritet, 

trovärdighet, ärlighet, engagemang för rättvisa och att inte utgöra skada samt att HR-

praktikerna övervägde konsekvenserna av deras handlingar och de långsiktiga 

effekterna för organisationen. Det föreföll sig dock inte någon bestämd separation 

mellan personliga värderingar och professionella värderingar visade studien utan 

deltagarna verkade mycket säkra på sina egna värderingar och ansvar, och mindre 

beroende av externa system för stöd. Det summeras att HR-praktiker visar en stark 

ansvarsfullhet, för att genom sina handlingar skapa bättre arbetsplatser, familjeliv och 

samhällen i och med studiens slutsats (LaMontagne, 2016).  
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3 METOD  
Studien skrivs inom ramen för HELIX VINN Excellence Centre vid Linköpings 

universitet. HELIX arbetar för att integrera forskning med studiers deltagare istället 

för att utföra studier på uppdrag av organisationer. HELIX arbetar alltså för att 

integrera forskning och praktik som ska skapa kunskap som är teoretiskt och praktiskt 

användbar. Nedan presenteras en beskrivning av studiens genomförande kopplat till 

de olika stegen i en intervjuundersökning innefattande metodologisk utgångspunkt, 

urval, datainsamling, undersökningens genomförande samt bearbetning och analys. 

Vidare problematiseras kvalitetsvärdering och etiska överväganden. 
 

3.1 Metodologisk utgångspunkt 
Bryman (2008) beskriver att studiers metodologiska utgångspunkter ska designas 

enligt vilka forskningsfrågor och syfte som ämnas studeras.  Induktion innebär att 

forskaren utgår från verkligheten och försöker genom den bilda nya teorier. Inom 

deduktiv ansats utgår forskaren istället från tidigare forskning, som ingår i ett visst 

område och härleder därigenom hypoteser. Eftersom studien handlar om att förstå 

människors tankar och tolkningar tillämpas induktiv ansats i den här studien. Bryman 

(2008) menar dock att det sällan förekommer studier som endast är induktiva eller 

deduktiva, utan att det ofta har inslag av båda. Dock är studien främst induktiv eftersom 

förförståelse kring ämnet var begränsad innan och inga frågor i frågeguiden utgick från 

någon specifik teori. Studien utgår från fenomenologi vilket är en induktiv ansats som 

uppmärksammar att människor ser på företeelser i omvärlden på olika sätt. Det är en 

metod som avser att förstå människors tankar och därmed kunna förklara verkligheten 

utifrån dessa tolkningar (Szklarski, 2015). Att tillämpa en fenomenologisk analys i den 

här studien är fördelaktigt eftersom avsikten är att HR-praktikers tankar och 

uppfattningar ska generera svar på frågeställningarna. Följaktligen eftersträvas 

nyanserade och rika beskrivningar av informanterna, vilket kräver en god planering av 

forskningsstudiens samtliga steg (Kvale & Brinkmann, 2014). Essentiellt är att 

forskaren försöker vara objektiv i intervjusituationen för att kunna förstå världen som 

informanten beskriver den (Bryman, 2008).  
 

3.2 Val av metod 
Szklarski (2015) beskriver att fenomenologiska forskare behöver kommunikativa data 

för att kunna förstå individers upplevelser. Dessutom kan individer få möjlighet att ge 

mer fylliga och utvecklade svar än i exempelvis en enkät (Szklarski, 2015). Även 

Bryman (2008) beskriver att intervju sannolikt är metoden som är mest använd inom 

kvalitativ forskning främst för att den rymmer en stor flexibilitet. Ännu mer flexibilitet 

innehåller den semistrukturerade intervjun där forskaren utgår från en intervjuguide 

men kan vara flexibel i vilken ordning och vilka följdfrågor som kan ställas. I linje med 

studiens syfte och frågeställningar har semistrukturerade intervjuer valts som 

datainsamlingsmetod eftersom det genererar kommunikativa data och individen ges 

möjlighet till att ge uttömmande beskrivningar (Bryman, 2008).  
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3.3 Urval 
Studien avser att generera kunskap om värdeskapande i ett bredare perspektiv, det vill 

säga att förstå värdeskapande oavsett organisationsmål, om organisationen är privat 

eller offentlig samt placering geografiskt. Hade en djup förståelse eftersträvats vore en 

och samma organisation ett givet urval men i detta fall ansågs bredden mer relevant för 

studien. Bryman (2008) menar att ett målinriktat urval är en samplingsteknik som 

innefattar försök att skapa samstämmighet mellan urval och forskningsfrågor där 

forskarna väljer deltagare som är relevanta utifrån problemformuleringen. Vidare 

beskrivs att ett bekvämlighetsurval består av personer som av en slump finns 

tillgängliga för forskaren (Bryman, 2008). Brymans definitioner kan samlat beskrivas 

som ett målinriktat bekvämlighetsurval, vilket har tillämpats i studien. Genom privata 

kontakter och HELIX kontakter kontaktades olika personer från fem stora 

organisationer från olika delar av landet. Kontakterna arbetar i samma organisationer 

som HR-praktiker, vilka är den grupp som vi vill uttala oss om. Det resulterade i att tio 

HR-praktiker kontaktades och intervjuades från fem stora organisationer. Det ansågs 

passande eftersom en bredd i urvalet eftersträvades för att besvara syftet och 

frågeställningarna.  
 

Tre organisationer är offentliga: en statlig, en regional och en kommunal verksamhet. 

Två HR-praktiker per offentlig organisation intervjuades, sammantaget sex intervjuer. 

Två organisationer är privata, stora, globala och svenska produktionsföretag, varav två 

HR-praktiker intervjuades i respektive organisation, sammantaget fyra intervjuer. Både 

kvinnor och män representeras i studien, varav sju är kvinnor och tre är män. Vidare 

finns bredd i olika deltagares erfarenheter, där två av informanterna inte är utbildade 

inom HR medan en person har sex akademiska examen. Resterande har examen inom 

personalvetarprogrammet. Bland informanterna finns en variation av 

arbetslivserfarenhet där somliga har kortare och andra längre arbetslivserfarenhet inom 

HR. 
     

3.4 Datainsamling 
Alvesson (2011) beskriver att intervjun styrs av vad forskaren önskar att undersöka. I 

forskningsteamet fördes diskussioner angående vilka teman och frågor som var 

relevanta för forskningsprojektet inom HELIX. Diskussionerna genererade en 

intervjuguide bestående av 31 frågor med ett flertal underfrågor (Se Bilaga 1). Tidigare 

kunskap utifrån Bryman (2008) angående att skapa frågor tillämpades i form av att 

dubbelfrågor, långa frågor och ledande frågor undveks. Vi hade tidigare under året 

utfört en studie om värdeskapande. De frågor som visade sig ge relevanta och utförliga 

svar då ställdes även i denna studie. Eftersom den här studien är ett samarbete med 

HELIX ställdes frågor som var relevanta för andra forskningsstudier inom HELIX men 

som inte var relevant för vår studie. Intervjuguiden innefattar därför temana HR-

funktionen i företaget, HR-praktikers dagliga arbete, kompetens och lärande, koppling 

mellan teori och praktik, inflytande och effekter samt framtida utmaningar för HR-

yrket. Dessutom ställdes inledande frågor om individen och organisationen som både 

gav information som ansågs värdefull men även var relativt enkel för deltagaren att 

besvara (Bryman, 2008).  
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Insamlad data som bedömdes vara irrelevant för vår studie uteslöts senare i analysen 

men kommer att användas för kommande forskningsprojekt inom Helix. Temat om 

värdeskapande behandlade tre huvudfrågor om HR:s bidrag som därefter mynnade ut 

i en sista huvudfråga om värdeskapande, där informanten fick utrymme att reflektera 

fritt. Bidrag och värdeskapande som begrepp behandlades således synonymt i studien. 

Anledningen till att ordet bidrag användes och inte endast värdeskapande var för att 

bidrag ansågs vara ett mindre teoretiskt laddat begrepp och eftersom HR-praktiker i 

praktiken ämnades undersökas valdes ett mer behändigt ord som var lättare att besvara. 

I intervjuförfarandet prioriterades det att försöka förstå informanternas uppfattningar 

av värdeskapande, därför sågs intervjuguiden som ett medel snarare än styrande i vad 

intervjun skulle resultera i. Följaktligen tillämpades semistrukturerad intervju, där 

intervjuaren använder en intervjuguide men kan variera frågeordning och skapa 

utrymme för uppföljningsfrågor samt sonderingsfrågor (Bryman, 2008). Eftersom vår 

teoretiska förförståelse var begränsad inom värdeskapande innan intervjuerna, kunde 

informanterna beskriva deras synsätt utan att färgas av vårt sätt att se på problemet. 

Dock finns en medvetenhet att den begränsade förförståelsen som vi hade om 

värdeskapande innan intervjuerna inte helt kan uteslutas, utan kan ha präglat vårt 

resultat. Sista frågan av intervjun angående om deltagaren ville tillägga något, gav 

informanten möjlighet att utveckla eller lägga till relevanta svar för studien.  
   

3.5 Undersökningens genomförande 
Intervjuerna genomfördes i slutna konferensrum för att säkerställa avslappnad och 

ostörd miljö (Bryman, 2008) där den kortaste intervjun tog ungefär 1,5 timmar och den 

längsta 2,5 timmar. De längre intervjuerna innefattade en kort paus för att upprätthålla 

god koncentration. För att skapa en avslappnad och trygg stämning vid intervjuns 

början, gavs deltagaren möjlighet att småprata, innan intervjufrågorna dominerade 

samtalet. Somliga hade lättare att uttrycka sig och svarade mycket utförligt medan 

andra behövde mer tid att smälta frågorna för att kunna besvara dem. För att få utförliga 

svar lyssnade intervjuarna aktivt och gav informanterna stort utrymme att besvara 

frågeställningarna och tänka efter i situationen. Likväl prioriterades att förstå enskilda 

informanters synsätt, vilket tog olika lång tid att förstå och som bidrog till att vissa 

intervjuer varade längre än andra. Enskilda intervjuer valdes eftersom det 

eftersträvades att förstå informanternas egna synsätt utan påverkan av andra, dessutom 

underlättade det rent logistiskt eftersom informanterna befann sig på olika orter. 

 

I intervjuförfarandet deltog två intervjuare och en informant i samtliga 

intervjusammanhang. En intervjuare ansvarade för att ge bakgrundsinformation inför 

intervjun och att ställa frågor från intervjuguiden medan den andre observerade, 

antecknade och ställde kompletterande frågor. Informanten svarade på frågorna som 

ställdes under intervjun där samtliga frågor relevant för denna studie besvarades. 

Nyanserade och rika beskrivningar efterfrågades vilket lämnade informanten mycket 

svarsutrymme och intervjuaren responderade uppmuntrande. En deltagare var dock 

tvungen att avbryta intervjun efter ungefär halva tiden på grund av andra inplanerade 

åtaganden. I den intervjun prioriterades frågor som berörde denna studie samt 

inflytande och effekter medan resterande frågor kompletterades vid ett senare tillfälle 
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över telefon. För att säkra att den egna tolkningen av informanterna låg nära 

informanternas uppfattningar ställdes följdfrågor och avstämmande frågor som kunde 

upplösa eventuella missförstånd. Det ansågs vara gynnsamt för att kunna göra en 

korrekt analys. Intervjuerna spelades in via dator för att senare transkriberas ordagrant 

enligt Kvale och Brinkmann (2015), resulterande i ett överskådligt material som 

studerades och därefter analyserades efter vald analysmetod. Sammantaget hördes 

inspelningarna i de flesta fall klart och tydligt men ett visst bortfall av några ord 

observerades. Framförallt halva intervjun som utfördes via telefon var svårare att höra 

ibland, dock bedömdes det inte ha alltför stor påverkan på materialet. Efter 

transkriberingen bearbetades materialet och analyserades enligt vald analysmetod 

vilket resulterade i ett färdigt resultat. Resultatet som presenteras senare i rapporten är 

ett försök att på ett tydligt sätt beskriva vad informanterna har förmedlat under 

intervjuerna. Citaten som har valts ut stödjer studien trefaldigt genom att de har sin 

grund i koncentreringen av vad som har förmedlats under intervjuerna, att de 

genomsyrar den utförda analysen och att de är i linje med svar på studiens 

frågeställningar. 
     

3.6 Bearbetning och analys 
Efter intervjuerna bearbetades data genom transkription från ljudupptagning vilket 

resulterade i ett datamaterial på 17 timmar och 49 minuter, ekvivalent 139 048 ord. Två 

intervjuer transkriberades av en transkriptör medan resterande transkriberades inom 

uppsatsparet. Meningskoncentrering innebär att data kodas genom att summera 

kontentan av intervjupersoners uttalanden (Kvale & Brinkmann, 2014). 

Meningskoncentrering ansågs vara ett lämpligt sätt att bearbeta och analysera data för 

att förstå fenomenet värdeskapande eftersom meningskoncentrering summerar en 

helhet av vad en person vill ha sagt. Dessutom är det en metod som vi båda är bekant 

med sedan tidigare och som vi vill utveckla kunskaper inom samt att det passade vårt 

syfte och frågeställningar. Kvale och Brinkmanns (2014) rekommendationer i 

forskningsprocessen följdes punktligt eftersom metodologier i boken beskrivs 

grundligt och djupt samt att boken är nybörjarvänlig. För att bearbeta insamlad data 

användes de fem steg som Kvale och Brinkmann (2014) föreslår. Först lästes alla 

intervjuerna igenom för att få en helhetskänsla. Därefter skapades enskilda 

summeringar av uttalanden som tilldelades ett tema under varje frågeställning, för att 

säkra att inget relevant för studien utelämnades, vilket ansågs lämpligt för att kunna 

bearbeta texten enklare och skapa struktur. Uttalanden som ansågs svåra att tolka 

diskuterades gemensamt och kopplades samman till sitt sammanhang för att lättare 

förstås. Motsägningar och kroppsspråk analyserades i viss mån om det motsade det 

som sades. Avslutningsvis lästes samtliga teman under frågeställningarna igenom och 

sammanställdes till en beskrivande utsaga enligt Kvale och Brinkmann (2014). 

Resultatet som bearbetningen och analysen har genererat kan ses som ett embryo till 

ny teoribildning och förhoppningsvis bidra till nya teoretiska ingångar samt ifrågasätta 

befintlig teori. 
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3.7 Kvalitetsvärdering      
I studien har Brymans (2008) två grundläggande kriterier tillförlitlighet och äkthet vid 

bedömning av en kvalitativ studie säkerställts. Tillförlitligheten utgörs av fyra kriterier: 

trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet samt möjlighet att styrka och konfirmera. 

Trovärdighet garanteras genom att undersökningen har utförts i enlighet med regler 

och att ett transparent förhållningssätt har eftersträvats, för att försöka ge största 

möjliga rättfärdiga beskrivning. I den här studien har forskningsreglerna följts men det 

har inte funnits utrymme för deltagarna att bekräfta resultatet. Därav kan 

missuppfattningar angående vad informanterna har förmedlat påverkat analysen och 

resultatet. En presentation av resultatet hade höjt trovärdigheten i studien. 

Överförbarhet handlar om att delge fylliga beskrivningar av detaljer i den kontext som 

forskningen utförs i. Kontexterna för den här undersökningen framgår till stor del i 

beskrivningen av urvalet som förhoppningsvis ska generera både en bild av 

informanterna och organisationerna de verkar inom. Pålitlighet innebär att skapa 

fullständiga och tillgängliga beskrivningar av forskningsprocessens alla faser för att 

andra forskare ska kunna granska arbetet. Som tidigare nämnt är ambitionen att påvisa 

en transparens i studien. Det sista kriteriet är möjlighet att styrka och konfirmera, vilket 

handlar om att säkerställa att forskaren har agerat i god tro. Det är omöjligt att vara helt 

objektiv i samhällelig forskning vilket även inkluderar den här undersökningen men 

det har eftersträvats att vara neutrala och objektiva i arbetet samt att föra fram en 

verklighetstrolig bild. 

  

Noggrannheten i studien blir påtaglig genom att läsa texten om hur studien har 

genomförts. Det insamlade materialet bedöms som trovärdigt eftersom moment under 

studiens gång har genomförts med stor noggrannhet genom att arbeta med god struktur 

och tagit tid till reflektion och eftertanke. Båda i uppsatsparet har deltagit under 

samtliga intervjuer för att få en känsla och förståelse för det insamlade materialet som 

därefter har bearbetats systematiskt efter vald metod. För att vara säker på att det 

framtagna resultatet stämmer överens med det som faktiskt framkom under 

intervjuerna har uppsatsparet i vissa fall gått tillbaka till transkriberingarna av 

intervjuerna för att säkerställa att insamlad data representerar resultatet. I fall då det 

har varit svårt att tolka vad som respondenten egentligen menar har det förts grundliga 

diskussioner kring det, allt för att få fram bästa möjliga rättvisande bild. Samtliga 

moment har även genomförts utförligt och noggrant vilket blir tydligt i 

tillvägagångssättet som beskrivs. Det är dessutom av vikt att resultatet har relevans till 

hur det kan användas, vilket diskuteras under generaliserbarhet.  
  

3.8 Generaliserbarhet 
Generaliserbarhet handlar om huruvida resultatet går att överföra till andra kontexter, 

undersökningspersoner och situationer (Kvale & Brinkmann, 2014). Det finns olika 

uppfattningar om möjligheterna att generalisera i kvalitativ forskning där ett vanligt 

argument är att det inte går att generalisera till andra situationer än det studerade fallet 

(Larsson, 2009). Larsson (2009) uttrycker dock att genom att inte kunna generalisera 

resultatet i kvalitativ forskning försvinner mycket av intresset för studien. En form av 
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generalisering är analytisk generalisering vilket kan utföras från en 

intervjuundersökning oavsett slumpmässigt urval eller analysform (Kvale & 

Brinkmann, 2014). Det handlar om att se likheter och olikheter mellan situationer för 

att kunna avgöra om generalisering är möjligt. Forskaren beskriver studiens kontext 

för att läsaren ska kunna göra en bedömning om resultatet kan generaliseras till en 

annan kontext. Det stöds av Larsson (2009) som anser att för att kunna generalisera 

behövs kunskap om båda kontexterna, där forskningen har utförts samt den som 

forskningen ska appliceras i. Därför ska läsaren ges en uppfattning om forskningens 

kontext för att kunna avgöra om det går att applicera i en annan specifik kontext. Vidare 

beskrivs att genom att ha ett varierat urval ökar studiens möjlighet för generalisering. 

I den här uppsatsen var urvalet brett för att få ett mer nyanserat och representativ bild 

av verkligheten. Generalisering kan ses som en handling som uppfylls när någon kan 

skapa förståelse av en process eller situation eller annat fenomen med hjälp av 

tolkningar från forskartexten. Genom att se mönster kan generalisering ske även om 

kontexterna skiljer sig så länge mönstret känns igen (Larsson, 2009). Stora delar av det 

framtagna resultatet i studien går dessutom att koppla till tidigare forskning vilket 

stärker trovärdigheten av att resultatet speglar verkligheten. Med följande resonemang 

lämnas därmed läsaren möjlighet att kunna generalisera resultatet till andra 

sammanhang.   
    

3.9 Etiska överväganden  
Det grundläggande individskyddskravet utgörs av fyra huvudkrav innefattande 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2002). De huvudkraven har implementerats genom att samtliga 

informanter fick ett mail där förutsättningar för studien och deras roll som deltagare 

framgick, vilket bland annat inkluderade information om de fyra forskningsetiska 

principerna och ett missiv (Se Bilaga 2). Mer specifikt tillämpades informationskravet 

genom att deltagarna informerades om undersökningens syfte, att deras deltagande var 

frivilligt, att de hade rättigheter att avbryta sin medverkan samt att de delgavs 

information om undersökningens alla moment i både mail och innan intervjuns start 

(Bryman, 2008). Samtyckeskravet respekterades genom att deltagarna hade rätten att 

bestämma över sin medverkan, dock var det ingen som avbröt eller gav indikationer av 

att vilja göra det. Konfidentialitetskravet uppfylls genom att inga namn eller 

organisationer kan utläsas i studien och att uppgifter har behandlats med största möjliga 

konfidentialitet. Insamlat intervjumaterial har endast använts för forskningsändamålet 

vilket tydliggjorts för informanterna. Vid intervjutillfällena repeterades samtliga krav 

återigen muntligen och de förfrågades om det var okej att intervjuerna spelades in och 

därefter transkriberas inom ramen för HELIX. Informanterna fick sedan avgöra sin 

egen medverkan i studien, vilket också samtliga gick med på. En etisk problematik 

uppstod dock genom att det förmedlades i början av intervjuerna att materialet skulle 

användas inom ramen för HELIX, dock transkriberades två intervjuer av en 

utomstående transkriptör. Trots att transkriptören erhåller god kompetens, har stor 

erfarenhet, samarbetar med universitetet och har skrivit under avtal i enlighet med de 

etiska forskningsprinciperna kan det ses som ett bristande förtroende i vad som hade 

uttalats. För att säkerställa materialet som transkriptören skrev lästes 
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transkriberingarna utförligt och det garanterades att det som stod hade uttryckts under 

intervjuerna. Sista kravet är nyttjandekravet vilket handlar om att insamlat material 

angående enskilda personer endast kommer användas till forskningsändamålet. Kravet 

uppfylls genom att materialet från studien endast kommer att användas för forskning 

inom HELIX. 
 

3.10 Litteratur och källkritik  
I uppsatsen beskrivs det mångfacetterade och komplexa begreppet värdeskapande och 

dess förutsättningar utifrån teorier och modeller inom området. För att grunda 

teoriavsnittet har klassiska teorier om värdeskapande presenterats. Även mer kritisk 

litteratur såsom Corell, Wright och Snell, Wilcox samt Buyuens och Devos Vos 

framförs som presenterar andra delar av värde. Litteratur har sökts fram genom att 

använda Unisearch och Scopus med sökord såsom ”add value”, ”value creating” 

”contribution” ”value creation” och ”HR”. Efter att relevanta peer reviewed artiklar 

lästs, fanns fler artiklar kopplat till forskningsområdet genom att läsa citeringarna i 

dessa artiklar. På så vis tog vi oss vidare inom fältet och valde den litteratur som bäst 

matchade vårt syfte och våra frågeställningar. Artiklarna är blandade, där både 

konceptuella och empiriska artiklar har använts. De empiriska artiklarna är främst 

använda i avsnittet för tidigare forskning medan de konceptuella syns i den teoretiska 

referensramen och bakgrund samt inledning. Vissa källor har även använts genom tips 

från lärare vid universitetet. Även böcker och en avhandling har använts för att 

komplettera artiklarna och sätta de i ett sammanhang där det har behövts. Studiens 

utrymme och tidsbegränsningar har påverkat den mängd litteratur som har kunnat 

användas och vi är medvetna om att det finns annan relevant litteratur som hade varit 

passande att ha med.  
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4 RESULTAT 
Resultatpresentationen delas in i två sektioner som avser att besvara respektive 

frågeställning. Den första sektionen syftar att beskriva vad HR-praktiker anser 

kännetecknar värdeskapande HR-arbete och den andra avser att beskriva faktorer HR-

praktiker upplever ha betydelse för värdeskapande HR-arbete. Återkommande 

beskrivningar kan förekomma i båda delarna vilket görs medvetet eftersom faktorerna 

i vissa fall verkar både som uppfattning av och faktorer för värdeskapande. Nedan 

presenteras återkommande mönster som har tydliggjorts genom analysen av 

informationen från informanterna.  
 

4.1 Hur HR-praktiker betraktar värdeskapande HR-arbete 
Det framgår att HR-praktiker behöver vara värdeskapande för att legitimera att de ska 

finnas i organisationen och för att få inflytande till att kunna agera värdeskapande. 

Vidare beskrivs att många centrala och aktuella frågor i organisationer berör HR-

området, såsom personalförsörjning och att HR därför har en viktig roll. Det framgår 

att HR-praktiker anser att HR bidrar med att försörja organisationen med kompetens, 

ta hand om humankapital och att skapa goda förutsättningar för verksamheten. Värdet 

som skapas beror dock på organisationen och vad den verkar för eftersom det finns en 

uppfattning om att HR blir värdeskapande när HR agerar utifrån hur verksamheten ska 

bedrivas.  
  

(...) vi måste se HR som en ganska bred och mångfacetterad grupp så det kommer vara olika 

på varje ställe vad HR används för. – IP1 

  

HR:s värdeskapande arbete förklaras generera värde hos medarbetare som i slutändan 

bidrar till företaget i stort. Vidare beskrivs att HR:s värdeskapande kanske inte syns 

konkret i form av en siffra men att det har en indirekt påverkan på resultatet genom 

medarbetarna. Det framgår även att värdeskapande uppstår redan när diskussion förs 

om vad värdeskapande är.  
  

(...) vi har en open mind, att vi är flexibla och intresserade och nyfikna på var de här 

perspektiven landar och hur vi resonerar kopplat till dem och bara det att diskussionerna finns 

och lever (...) gör ju också att man har ett ”mindset” där man är intresserad att ta in men också 

skapa och utveckla för att det just ska skapa värde. – IP4 

 

4.1.1 HR i verksamheten 

Det anses vara viktigt att arbeta med HR-frågor utifrån ett verksamhetsperspektiv. Det 

framgår att HR-praktiker behöver vara lyhörda i att försöka förstå vad organisationen 

behöver och hur medarbetare resonerar för att veta vad som är viktigt, hur saker ska 

utföras och för att kunna motivera varför vissa saker ska göras. Vidare beskrivs att de 

behöver veta vad som ska prioriteras och arbeta i enlighet med det ursprungliga syftet 

av deras roll samt arbeta för vad som är bäst för verksamheten. Att arbeta utefter vad 

som är bäst för verksamheten sker när HR-arbetet är i linje med affärsplanen men även 



 19 

när HR kan påverka affärsmålen så att mjuka värden också blir en del av vad 

verksamheten arbetar för.  

  
(...) kopplat till då att man är affärsdriven och är med där framme och påverkar och vill 

utveckla organisationen. För på något sätt är det HR som ska få in det här, vårat perspektiv 

och de här mjuka värdena, beteende, kulturdelarna också i den här hårda verksamhetsdelen 

som kanske är lätt att man missar när man tänker affärsdrivet (...) vi kan inte lyckas i våra 

affärer om vi glömmer bort det, de mjuka delarna och alla de perspektiv som HR kommer in 

med, mångfaldsperspektiv, vad det än må vara liksom. Så det tycker jag är skitviktigt 

perspektiv. – IP3 

  

Det framgår att för att HR ska kunna skapa värde behöver HR vara organiserade utifrån 

rätt förutsättningar. Det innebär att organisera rätt, få förståelse för alla roller, 

identifiera vad som behöver göras, identifiera vad HR behöver göra och vad 

verksamhetens behov är för att skapa en organisation som stödjer och har förståelse för 

varandra. Samtidigt uttrycks vikten av att HR själva behöver diskutera vad HR ska 

bidra med och att det är viktigt att ha en gemensam bild av värdeskapande. 

  
(…) behövs förbättring i hur HR organiseras, identifiera sig själva och roller för att inte få 

förutfattade meningar om hur behovet ser ut. – IP4  

4.1.2 HR-kompetens 

Det framgår att HR skapar värde med kompetens inom frågor såsom 

kompetensförsörjning, att vara en attraktiv arbetsgivare, ledarskapsförsörjning, 

förändringsarbete, arbetsgivarpolitik, lönebildning, kulturfrågor, kommunikation, 

arbete med talanger och att stödja medarbetare. Vidare beskrivs att nödvändiga 

kompetenser för värdeskapande HR-arbete innefattar att vara sakkunniga, bidra med 

expertis, kunna ge support, stöd, vara ett samspel, agera bollplank och skapa underlag 

för beslut samt att tydliggöra och skapa transparens i det som utförs. HR:s roll i 

värdeskapandet är att vara aktiva, vara delaktiga i värdeskapandedialogen, ställa frågor 

och vilja driva framåt. Det är önskvärt att ha god förståelse för människors olikheter, 

kunna möta andra människor och få dem att mötas samt skapa delaktighet och 

samhörighet. Det uttrycks att det är viktigt att främja positiva beteenden och ge 

belöning efter prestation. Prestationen kan skapas genom att medarbetarna känner 

värde och glädje i sitt arbete. Det beskrivs även ett ansvar för arbetsmiljön och att skapa 

en bättre arbetsplats, där företagets framgång ska vara hållbart för individer med frisk 

och välmående personal. Vidare förklaras att för att lyckas med att skapa värde behöver 

de utgå från vad organisationen behöver, vara ekonomiskt smarta i form av att skapa 

nytta för pengarna och spendera de på rätt sätt utifrån de verktyg som finns i sin roll, 

vilket kräver att HR-praktikern är analytisk. 

 
(…) vi skapar ju väldigt mycket mervärden, all den expertis och kunskap som vi ger, 

allt från liksom stöd vid svåra samtal eller vid rekryteringar och så vidare. – IP1 
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4.1.3 Chefsstöd  

Det framgår att HR-arbetet är värdeskapande i samband med chefsstöttning och 

resultatet av chefsstöttning. Det beskrivs att det är genom cheferna som HR-praktikerna 

bidrar till både den enskilda chefen, medarbetaren och i slutändan företagets produkt 

eller mål. Stödet HR-praktikerna ger beskrivs som att underlätta, ge kunskap, ge 

trygghet, hjälpa, skapa ramar, vara kontroller, agera rättssäkert, fylla behov, coacha i 

beslut, diskutera lösningar, ge rekommendationer i beslut om personalfrågor och skapa 

ett bättre ledarskap för chefer. Dessutom skapar HR-praktiker givande processer för 

hur chefer ska arbeta med mål och talanger, kompetens och utveckling, medarbetares 

möjligheter att nå deras fulla potential, att skapa stöd och strukturer, att medarbetarna 

mår bra, trivs, drivs framåt och utvecklas. Vidare får cheferna möjlighet till att utföra 

sitt chefskap och fokusera på att vara chef medan HR kan stötta i andra delar såsom 

arbetsrätt.  En informant specificerar genom att beskriva att det uppfattade värdet, 

kunskapsvärdet, erfarenhetsvärdet och tryggheten chefen känner i personalfrågor är 

värdet HR tillför organisationer. Vidare beskrivs att HR:s nytta tydliggörs i samband 

med chefsstöttningen och resultatet av den hjälp cheferna får. 

  
När man är en nytta för verksamheten, verksamhetens chefer ser att det finns ett mervärde av 

att jag finns här och genom att de ser det mervärdet så blir det också tydligt för dem. – IP9 

  

Även kommunikationen till cheferna är viktig. HR-praktikern anses behöva anpassa 

sig till cheferna och att möta dem på ett personligt sätt för att kunna ge det bästa möjliga 

stödet, med utgångspunkt i hur varje enskild chef vill stöttas och att HR får anpassa sig 

därefter.  

  
(...) fråga efter vad cheferna har för förväntningar på mig som HR så att inte jag jobbar utifrån 

någonting som jag tror cheferna vill och efterfrågar utan att det faktiskt är att vi har en dialog 

kring dem bitarna. Så, det är viktigt att vilja vara intresserad av och lyssna in deras behov (...) 

– IP8 

  

Dock beskrivs även ett annat perspektiv som inte är lika tydligt bland alla 

informanterna, där det inte endast bör vara chefer och verksamheten som ska bestämma 

vad HR ska arbeta med, utan att det bör finnas ett eget drivande från HR som också 

ska sätta ramar för vilket stöd som kan ges som i sin tur skulle generera ett större värde. 

Om HR inte endast arbetade med chefers dagliga behov skulle de kunna arbeta mer 

proaktivt och förebyggande vilket i sin tur skulle det bli bättre för cheferna.  

  
Vi skulle kunna driva på organisationen och vara mycket mer proaktiva ut, mycket mer 

affärsmässiga och visa vägen mycket för chefer och verksamheten där ute istället för att vara 

lite mera bakåtlutade och hjälpa till med det som de säger att de vill ha hjälp med. Men är det 

egentligen rätt grejer som de vill ha hjälp med där ute? – IP3 

  

Istället för att de vänder sig med alla frågor till oss så vill ju vi istället vända på det ”ja men 

det här kan vi hjälpa till med” att vi visar mer vad vi är till för än att de bara skickar allt möjligt 

till oss. – IP10  
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4.1.4 Vem värdet skapas för  

HR-arbetet beskrivs skapa värde på flera plan men att det i slutändan är för 

organisationen eller slutkunden som organisationen verkar för. HR:s bidrag är i många 

fall ett indirekt bidrag till organisationen men verkar direkt till de personer som HR-

praktikern samverkar med, vilket i många fall är chefer. Dock är den indirekta påverkan 

lika betydelsefull som den direkta påverkan eftersom båda behövs.  
 

(...) vi skapar inte ett värde till ägarna om alla liksom är olyckliga och folk lämnar en 

efter en, det är inte ett bra sätt att skapa värde till ägarna heller för då springer massa 

kostnader iväg, man tappar alla de bästa (...) – IP6 

 

HR arbetar med personalfrågor och det är personalen i sig som skapar värde vilket gör 

HR otroligt viktig för organisationen och även utanför organisationen. Det framgår att 

när arbetet gynnar organisationen finns möjlighet att expandera vilket kan skapa fler 

jobbtillfällen som gynnar hela nationen. 
  

4.2 Faktorer som har betydelse för värdeskapande HR-arbete 
Det finns flera faktorer som visar sig ha betydelse för ett värdeskapande HR-arbete 

varav de mest framträdande presenteras nedan.  

4.2.1 HR-rollen 

Inom en av organisationerna finns det en förväntan på att HR ska bli mer affärsdrivna 

och inom samtliga organisationer pågår ett övergripande förändringsarbete om hur HR 

ska organiseras för att utföra ett bättre arbete. Det finns många aspekter och beslut att 

ta hänsyn till gällande hur HR-arbetet ska organiseras. Vid förändring finns det en risk 

för att det skapas en viss förvirring kring vem som ska göra vad och vem som har vilka 

befogenheter. Själva processen att driva omorganisering kan uppfattas som mindre 

värdeskapande fast är ändå något som anses vara nödvändigt och behövs långsiktigt. 

För att förändringsarbete ska bli framgångsrikt krävs utrymme för att ta fram underlag, 

skapa bra förutsättningar och involvera relevanta personer.  
 

Att skapa tydlighet för HR-rollens funktion både internt inom HR men utåt anses också 

vara viktigt. Med otydliga gränsdragningar finns det en risk att tid läggs på 

arbetsuppgifter utanför området. Samtidigt verkar det vara svårt att veta vad HR-rollen 

innefattar, som en informant uttryckte att “Vad är en HR fråga och vad är inte en HR-

fråga?”. Det kan vara svårt att besvara eftersom det finns en bredd av arbete inom HR 

vilket inte gör rollen lika tydlig som exempelvis ekonomer. För att kunna bidra är det 

viktigt att HR arbetar med det som de är bra på och utbildade för. I de fallen är det 

betydelsefullt att som HR sätta gränser för vad som ska stöttas och hjälpas till med 

menar HR-praktikerna.   

  
Jag är ju utbildad inom HR och det är det jag ska jobba med, men sen så vet jag att cheferna 

behöver hjälp med allt men det tänker jag att det inte är mitt jobb, utan det finns nån annan 

som kan detta bättre så. Så de sakerna jag kan ju få frågor som jag inte tycker är min, alltså 

som ligger inom mitt jobb och då får man bolla tillbaka eller hänvisa vart de ska och så. – 

IP10 
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I en del fall har HR visat sig servera mycket och plocka upp efter andra till en gräns de 

inte borde. Det finns även en önskan om att HR ska våga stå på sig, tro på sin funktion, 

bli bättre på att ta för sig och driva igenom saker. 

  
Vi skulle kunna bli bättre på att driva de viktiga frågorna vi har, för vi jobbar med så otroligt 

viktiga saker som ledningen säger åt oss att vi ska jobba med men vi är inte skitbra på att få 

ut det. Och minsta motstånd är det lätt att vi lägger oss platta och inte står på oss för man vill 

inte ta de obekväma, lite jobbiga sakerna. – IP3 

  

Genom att bli bättre på att stå på sig och driva igenom saker förmodas HR bli mer tagna 

på allvar och lyssnade på. En anledning till att HR ibland inte riktigt vågar ta konflikter, 

vara bestämda och strida är för att många inom HR är relationsinriktade, vilket kan 

vara en positiv egenskap i andra sammanhang men att HR inte står på sig leder till en 

allt svagare HR-roll menar HR-praktikerna. 

4.2.2 Maktpositioner  

Högsta ledningen, personalchefer och personaldirektörer har stor betydelse för hur 

arbetet med HR-frågor ser ut eftersom de har inflytande att påverka vilket utrymme 

HR-frågor får. Tydliga organisationsmål kan ses som en förutsättning för att kunna 

arbeta enhetligt med HR-frågor och att det annars finns en risk att organisationens 

resultat spretar. En samlad och riktad ansträngning uttrycks leda till effektivitet och att 

organisationen når längre. Det är även av vikt att HR finns representerade i 

ledningssammanhang för att vara med i ett tidigt skede av olika processer och kunna 

påverka viktiga beslut utifrån ett personalperspektiv beskriver HR-praktikerna. Att 

kunna vara med och påverka i ett tidigare skede och kunna arbeta mer proaktivt är 

önskvärt för att kunna bidra mer.  

  
(...) här ser vi ju tecken på det och då blir man inte bjuden och då är man inte medveten om 

kanske i överhuvudtaget saker som man skulle behöva få vara med och kunna påverka i rätt 

skede. Och så märker kanske jag som sitter i den rollen att jag, det kanske är jag som får lösa 

mycket grejer i slutändan sen. Och då när jag inte har fått varit med från början så har det 

kanske hänt massa tokiga saker här som jag får vara med och reda upp i slutändan då. – IP3 

4.2.3 Kompetens  

För att visa vikten av HR-rollen problematiseras att det skulle bli tydliga negativa 

effekter av om HR inte fanns närvarande, exempelvis att lönerna inte skulle betalas ut. 

Utan HR skulle även ett kunskapsgap uppstå eftersom HR beskrivs inneha 

expertkunskaper inom sitt område. Att personalen inom HR har rätt kompetens för att 

kunna leverera det som förväntas är en central del för att kunna arbeta värdeskapande. 

Genom att veta vilken kompetens som krävs för olika roller och öka kompetensen inom 

arbetet som genomförs förväntas även arbetet att utföras bättre. Ett värde uppstår även 

genom att vara på en position där ens kompetenser kommer till användning.  

  

HR-rollen handlar i många fall om att agera stöd, främst till chefer inom 

organisationen, och det är centralt att samverka med andra parter. Det blir därför viktigt 

för HR att kunna skapa förtroende, trovärdighet, goda relationer, att leverera det som 

förväntas och därigenom skapa ett mervärde beskriver HR-praktikerna.  
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Man måste kunna skapa förtroende hos cheferna, annars kommer de inte använda mig 

i alla fall om de inte litar på det jag säger. – IP10 

 
Man kunde uppleva HR som fienden ibland, liksom, så här ”ska vi komma och 

rekrytera, och då ska HR komma och lägga sig i här, fan också nu förlorade vi affären” 

men om man har den relationen sinsemellan då blir det fel. – IP1 

 

En viktig grund för att skapa förtroende beskrivs som att kunna verksamheten och vara 

insatt i pågående ämnen vilket i sin tur kan leda till ett större inflytande. HR:s möjlighet 

till inflytande beskrivs större i frågor som ligger inom HR-området. 

Arbetslivserfarenhet och social förmåga anses också ha betydelse för att bygga 

förtroende och för att lära sig arbetet har det främst varit betydelsefullt att utföra det 

dagliga arbetet och ta sig an utmaningar där. För att lyckas möta personer anses det 

dessutom viktigt att anpassa sitt bemötande utifrån personen. Att använda vetenskap är 

också som en metod som används i vissa fall för att få legitimitet. Med hjälp av den 

grunden kan implementering och genomförande av HR-aktiviteter förbättras och det är 

även viktigt att förklara varför någonting ska genomföras för att få med sig berörda 

personer beskriver HR-praktikerna.  

4.2.4 HR:s identitet och effekter  

En informant beskriver HR-transformationen, hur HR har utvecklats från en mer 

administrativ och omvårdande roll till att arbeta mer strategiskt som också har 

betydelse för synen på HR. Även att kvinnor har dominerat den historiska utvecklingen 

av HR har påverkat att HR mer har arbetat med vad som anses som “mjuka värden” 

som även har bidragit till lägre status i organisationer. När HR eftersträvar att arbeta 

strategiskt i större utsträckning kan det uppstå en konflikt mellan HR och cheferna då 

cheferna kan få ta över administrativa uppgifter fastän de vill att HR ska fortsätta 

underlätta för dem administrativt.  

  
(…) krav av organisationen och önskningar från HR, så där har man nån form av 

konfliktsituation emellan här att en önskan att jobba mer strategiskt, vem ska då ta hand om 

de administrativa arbetsuppgifterna? – IP9 

 

Bland en del avdelningar och personer som inte har kontakt med HR verkar det finnas 

en felaktig bild och en underskattning av yrket.  
 

Vad HR gör och säger, det kan ju vem som helst göra. – IP9 

 
(...) tycka att ”aa men det skulle jag kunna göra också”, tills det de har testat det. – IP5  

 

För att undvika missförstånd och öka förståelse för varandras arbete föreslog en 

informant att utveckla ett bra samarbete mellan de olika leden. Det finns en risk att de 

som arbetar längre från själva kärnverksamheten inte förstår vad olika beslut faktiskt 

leder till i praktiken. 
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(…) desto längre ifrån man är desto lättare det är att bara se till siffran och inte se till 

konsekvenserna bakom siffrorna, vad det faktiskt leder till för kunder och medarbetare. 

– IP8   

 

För att lyckas med implementering av HR-insatser anses det vara betydande att andra 

förstår nyttan av HR:s arbete eller en HR-insats som ska genomföras. Även på ett mer 

övergripande plan finns det ett behov av att tydliggöra mervärdet av HR och varför HR 

finns samt att kommunicera utåt i verksamheten vilket värde HR skapar. 

  
Och sen tycker jag att det skulle vara bra att ännu mer tydligt tydliggöra varför jobbar vi här 

som HR, alltså vad är mervärdet som verksamheten får ut utav att vi finns här? Alltså varför? 

Vad är vår legitimitet? Varför finns vi till? Att jobba ännu tydligare med det på olika plan 

men jag vet inte riktigt hur. – IP9 

  

Samtidigt reflekterar en annan informant kring hur mycket HR egentligen ska behöva 

visa upp sig och peka på insatser de bidrar med, men landar i att det är nödvändigt att 

kommunicera sitt bidrag och värde till vissa personer, oftast personer i beslutsfattande 

positioner. Informanten understryker dessutom vikten av att påvisa effekterna av 

resursfördelning.  

  
Sen kan man ju alltid resonera kring om HR ska vara som en fotbollsdomare: de har gjort ett 

bra jobb när de inte märks för mycket, eller ska de höras och synas mycket? Jag tror det är 

viktigt att visa för dem som behöver veta vad HR gör, oftast dem som sitter och fattar beslut, 

hur många som ska jobba med vissa typer av frågor, ”aa men det här är vad vi bidrar med, så 

vill vi lägga till det dära då måste vi ha fler resurser, vill ni ta bort en resurs då måste vi sluta 

med det där”. – IP6 

 

Samtliga uttrycker att det går att se konkreta resultat och effekter av HR:s arbete även 

om det kan vara svårt att mäta dem. Exempelvis går det att se en positiv utveckling av 

en arbetsgrupp men det finns ingen metod för att mäta förändringen. HR-arbetet följs i 

många fall till viss del upp med hjälp av olika nyckeltal såsom exempelvis sjukfrånvaro 

och antal anställda. Dock finns ingen garanti att det finns ett samband mellan effekterna 

av HR-arbete och nyckeltalen, utan det kan vara andra faktorer som påverkar. För att 

exemplifiera effekterna beskrivs mest operativa processer såsom rekrytering eller 

genom att en chef får hjälp i en specifik fråga. HR:s bidrag är i många fall indirekt och 

kan vara svårt att mäta vilket kan göra bidraget diffust.  
 

Jag kan inte säga konkret att ”vi gjorde det här och då hände det hära”. – IP6  

 

Att det inte finns så tydliga samband av effekter och HR:s arbete gör att HR:s inflytande 

och möjlighet att påverka kan minskas. Många upplever att ekonomer har det enklare 

då det handlar mycket om siffror och att resultatet är mer konkret till skillnad från en 

situation inom HR som exempelvis kan handla om känslor, vilket lämnar ett större 

tolkningsutrymme. Det finns bland vissa en önskan om att ta fram mer underlag som 

visar på effekterna av HR:s arbete och att kunna konkretisera i siffror vad HR bidrar 

med för att därmed kunna få igenom förslag.  
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(...) mycket mjuka frågor och då om man inte har något mer konkret att komma med är det 

kanske svårt att få argument för varför man vill satsa på en sak om man inte kan visa på en 

siffra och följa att det här. – IP8 

 

4.3 Sammanfattning      
Kopplat till första frågeställningen anser HR-praktiker att värdeskapande HR-arbete är 

beroende av den kontext där arbetet utförs. Det framgår att HR-frågor behöver 

förankras i verksamheten samtidigt som HR behöver kunna påverka affärsmål att bli 

en del av vad verksamheten ska arbeta för. HR behöver organisera sig rätt för att kunna 

arbeta efter verksamhetens behov samt diskutera vad som är värdeskapande inom HR. 

HR-kompetenser anses även vara viktiga kopplat till värdeskapande. HR skapar i 

många fall värde genom att stötta chefer och når på det viset även medarbetare som 

bidrar till organisationens produkt. Kopplat till den andra frågeställningen tydliggörs 

flera faktorer som har utmärkande betydelse för värdeskapande HR-arbete. Högsta 

ledningen påverkar vilket utrymme HR-frågor får i organisationen, vilket HR-arbete 

som prioriteras och hur det utformas samt hur väl dem tas emot i verksamheten. Att 

HR finns representerade på högre nivåer har en positiv inverkan på HR:s prestation. 

Den egna positionen och rollen har också betydelse för värdeskapande. Rollerna 

behöver vara tydliga och det behöver finnas en tydlig strategi för att kunna rikta 

insatserna och lägga fokus på rätt saker. Genom att kunna arbeta mer förebyggande 

kan i vissa fall problem som uppkommer undvikas. Den enskilda individen har också 

betydelse genom att inneha rätt kunskap, våga ta för sig, driva igenom saker och stå på 

sig. Eftersom HR-praktiker interagerar med och arbetar genom andra människor är det 

betydelsefullt att skapa förtroende, trovärdighet och goda relationer. En grund för det 

är den sociala förmågan, kunskap och arbetslivserfarenhet. Om det inte finns ett tydligt 

samband av effekter och HR:s arbete kan det leda till att HR:s inflytande och möjlighet 

att påverka minskas.  
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5 DISKUSSION 
Uppsatsens sista kapitel inleds med en resultatdiskussion där resultatet förankras i 

tidigare forskning. Resultatdiskussionen följs av metoddiskussionen och uppsatsen 

avslutas sedan med slutsatser och förslag till fortsatt forskning.  

  

5.1 Resultatdiskussion 
Inledningsvis presenteras värdeskapande i förhållandet mellan offentliga och privata 

organisationer. I resultatet framkommer att hur HR ska agera värdeskapande är knutet 

till vad HR-praktiker själva anser att de bör ha för roll för att kunna skapa värde. Därför 

kommer resten av resultatdiskussionen att problematisera HR-rollen och dess identitet 

genom att applicera ekonomiska, sociala och finansiella värdeskapande perspektiv 

samt nyinstitutionellt perspektiv. 

5.1.1 Förhållandet mellan offentliga och privata verksamheter 

I vår studie fanns ett intresse att undersöka huruvida värdeskapande betraktas olika 

mellan offentliga och privata verksamheter. I det insamlade materialet går det 

emellertid inte att urskilja skillnader ifråga om värdeskapande mellan privat och 

offentlig sektor, därför presenteras resultatet i en enhet. Likheten kan betraktas som 

förvånansvärd eftersom privata och offentliga verksamheter skiljer sig åt på många 

sätt, exempelvis med ägarstruktur, finansiering och regelverk. Røvik et al. (2008) 

beskriver att de dominerande organisationskoncepten har influerats av privat sektor 

vilket har bidragit till att offentliga förvaltningar har blivit mer affärsinriktade och 

effektiva. Resultatet visar att det finns ett utpräglat effektivitets- och affärstänk bland 

både de offentliga och privata verksamheterna. Trots sina olikheter, resonerar och 

arbetar båda sektorerna likartat med inspiration från privat sektor. Det kan tänkas att 

det är en följd av privatiseringen samt en vilja att enklare kunna jämföra och utvärdera 

offentliga och privata verksamheter. Resultatet indikerar även att offentlig sektor 

utsätts för ökad konkurrens i det mer kritiska och hårda organisationsklimatet. Om det 

är önskvärt eller inte, är en politisk fråga.  

5.1.2 HR:s identitetsskapande  

I resultatet framkommer att HR-praktiker anser att HR behöver arbeta i enlighet med 

ursprungligt syfte av deras roll vilket är intressant att diskutera. Vad som är HR:s 

ursprungliga syfte har inte definierats entydigt i forskning och rollen har förändrats 

mycket genom historien. Buyens och Devos Vos (2001) studie visar att olika delar av 

organisationer vill nyttja HR på olika sätt. HR-praktiker i vår studie anser att det är 

viktigt att skapa tydlighet för vad HR-rollen ska vara, både inom HR men även utåt. 

Med otydliga gränsdragningar finns risk att tid läggs på arbetsuppgifter som egentligen 

inte hör till deras område. Samtidigt påpekar HR-praktiker att det är svårt att veta vad 

som är en HR-fråga och vad som inte är en HR-fråga. Möjligtvis försvårar ovan 

nämnda argument identitetsskapandet ytterligare. Hur ska HR kunna skapa värde om 

det inte är definierat vad HR ska utföra i organisationer? Men även tvärtom; hur ska 

HR kunna definieras utan kännedom om hur de ska skapa värde? Damm (1993) 

beskriver att HR är en ambivalent roll efter att ha kompromissat och ha förändrats 
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sedan den uppkom. Det är möjligt att historien på sätt och vis reflekteras i hur HR:s 

identitet fortfarande konstrueras.  
 

Med historien i ryggen, identifierar Berglund (2002) dagens HR-funktion som en 

yrkesgrupp med status och identitetsproblematik som befinner sig på en underordnad 

position. Vår studie speglar problematiken eftersom det bekräftas av HR-praktiker 

själva att många utanför HR har en felaktig bild och visar en underskattning av yrket. 

Varför det ser ut som det gör i praktiken kommer följaktligen att problematiseras. HR-

praktiker i vår studie påpekar att HR har utvecklats från att vara en mer administrativ 

och omvårdande roll till att arbeta mer strategiskt. Berglund (2002) formar liknande 

argument i sin avhandling genom att beskriva att HR har förknippats med kompetenser 

som historiskt sett har ansetts mer mänskliga och mjuka, vilka tenderar att nedvärderas. 

HR-praktikerna i vår studie beskriver att anledningen till att HR-praktiker inte får större 

inflytande är för att HR-positioner ofta innehas av personer som inte vågar ta konflikter 

och vara bestämda. Istället innehas positionerna av personer som är mer 

relationsinriktade, vilket i sin tur leder till en svagare roll i organisationer menar HR-

praktikerna. Intressant nog, är relationsinriktning en egenskap som troligtvis kan 

förknippas med den mer mjuka rollen som HR tidigare har erhållit som Berglund 

(2002) beskrev. Det är därmed intressant att fundera över huruvida det anses som något 

fint bland HR-praktiker att arbeta med frågor där de har större inflytande och att HR-

praktiker själva vill gå från det mjuka och bli mer affärsdrivna.  Vidare kan Wright och 

Snells (2005) forskning om vad HR egentligen har övergett för att bli affärspartners 

problematiseras. Etiska frågor kan möjligtvis kräva mer mjuka och historiskt sett vad 

som har ansetts vara, kvinnliga egenskaper. Om HR:s egen syn på mjukare egenskaper 

är något som hämmar inflytande är det möjligt att det anses viktigare att vara 

affärspartners än relationsskapande. Att vara mer affärsdrivande kan tänkas vara en 

metod för HR-praktiker att öka sin legitimitet, status och inflytande i organisationer 

samt att passa in i aggressiva och resultatfokuserade organisationsklimat som Røvik et 

al. (2008) beskriver. Möjligtvis kan det resonemanget förklara varför HR-praktiker har 

övergett att arbeta med etiska frågor, i linje med Wright och Snells (2005) forskning. 

5.1.3 Identitetsskapande ur ett socialt perspektiv  

Om värdeskapande utifrån ett socialt perspektiv antas, beskrivs det att HR har gått från 

att arbeta mer med etiska frågor till att idag vara strategiska affärspartners och att det 

för med sig konflikter angående hur HR ska agera i olika situationer (Wright & Snell, 

2005). LaMontagnes (2016) studie visar att HR:s professionella yrkesidentiteter är 

inramade av personliga värderingar och känslor samt vilja att agera rättvist. Även i 

Wilcox (2012) studie framgår att HR agerar enligt vad de anser är etiskt rätt. Viljan att 

agera enligt personliga värderingar och känslor är inget som framkommer i vår studie 

men det framgår att HR-praktiker tycker att det är viktigt att agera enligt lag och på ett 

rättvist sätt samt att medarbetare ska må bra. Troligtvis finns ett genuint intresse för 

medarbetarnas välmående bortom ett ekonomiskt perspektiv men det är inte 

perspektivet som framträder starkast. Starkast framträder att HR ska arbeta för att 

medarbetare ska må bra för att de i sin tur ska generera vinst. Bland HR-praktiker finns 

alltså ett utpräglat ekonomiskt fokus medan de sociala värdena inte ges samma 
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utrymme, i linje med vad Wright och Snell (2005) tog upp i sin artikel. Möjligtvis beror 

det på att när HR ska stöpas in i och eftersträvar en mer affärsdriven roll försummas 

fokus på mer mjuka och sociala frågor.  

 

Linehan och O’Brien (2016) beskriver att etiska dilemman involverar att prioritera 

medarbetarna eller vinst för organisationen. Samtidigt visar forskning (Bučiūnienė 

Bučiūnienė & Kazlauskaitė, 2012; Røvik et al., 2008; Wilcox, 2012) att sociala värden 

har betydelse för organisationers framgång och resultat samt att det är aktuellt för HR 

att vara strategiska business partners men samtidigt kunna ge råd och hantera etiska 

dilemman (Losey, 1997). Det är därmed intressant att problematisera om HR någonsin 

kan vara etiskt. Caldwell (2011) beskriver att HR ska vara etiska utifrån syftet att skapa 

lönsamhet medan Legge (2001) uttrycker att om det görs för att medarbetarna ska 

skapa lönsamhet är valet inte etiskt i sig. Utifrån det förstnämnda perspektivet kan det 

ses som att HR-praktikerna i studien lyckas vara både strategiska affärspartners, i form 

av att arbeta för att driva affärer framåt och arbeta på ett etiskt försvarbart sätt, medan 

det andra perspektivet antar att HR manipulerar och kontrollerar medarbetare vilket i 

sig är oetiskt. Oavsett vilket perspektiv som antas kan HR:s handlingar möjligtvis inte 

alltid placeras och kategoriseras, vilket är lätt att göra när värdeskapande ska värderas 

i sig. Det är intressant att fundera över om HR-praktiker kan avvika från att arbeta 

utifrån verksamhetens behov och ändå skapa värde. På något sätt görs det i och med 

att HR-praktiker i studien anser att de kan skapa värde även för samhället. 

5.1.4 Identitetsskapande ur ett finansiellt perspektiv  

Om ett finansiellt värdeskapandeperspektiv antas, framgår det i resultatet att HR-

arbetet är värdeskapande i samband med att de genererar vinst till organisationen, 

vilket vanligtvis sker genom att agera stöd till chefer enligt HR-praktikerna. De anser 

vidare att de behöver anpassa sig till cheferna och möta dem på ett personligt sätt för 

att kunna ge det bästa möjliga stödet, med utgångspunkt i hur varje enskild chef vill 

stöttas. Samtidigt beskriver HR-praktikerna också att det inte endast bör vara chefer 

och verksamheten som ska bestämma vad HR ska arbeta med, utan att det bör finnas 

ett eget drivande från HR som också ska sätta ramar för vilket stöd som kan ges, vilket 

förklaras generera större värde. Wright och Snell (2005) beskriver att i och med 

ekonomiska nedskärningar de senaste åren, har HR-funktionen behövt göra vad de än 

blir tillfrågade att göra och när som helst av linjecheferna, samtidigt som aktiviteter 

som bygger upp styrka inom HR har ignorerats. Om än det inte framgår om HR:s styrka 

har ignorerats i vår studie, beskriver HR-praktikerna att det är genom cheferna som HR 

kan skapa värde. Whittaker och Marchington (2003) beskriver att linjechefer 

fortfarande har en ganska traditionell syn på HR-funktionen och att när HR eftersträvar 

att arbeta strategiskt i större utsträckning kan det uppstå en konflikt mellan HR och 

chefer eftersom chefer kan behöva ta över administrativa uppgifter som HR tidigare 

har utfört åt cheferna. I vår studie framkom dock att HR anser att de kan agera stöd i 

operativa, strategiska och administrativa frågor till chefer. Hur cheferna ser på det 

stödet är dock outforskat. Buyens och Devos Vos (2001) tar upp att olika grupper i 

organisationer vill ha ut olika saker av HR vilket kan göra det svårt för HR att veta hur 

de ska agera. Vad som är intressant att diskutera är huruvida HR ska kunna ha något 

http://www.emeraldinsight.com/author/Bu%C4%8Di%C5%ABnien%C4%97%2C+Ilona
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slags styrande i relationen till chefer eller om de ska anpassa sig att göra vad de blir 

tillsagda helt och hållet. Om HR var en profession med mer status, skulle chefer 

möjligtvis kunna lyssna mer på HR i vissa frågor och ge HR utrymme att utveckla mer 

i organisationer. 

5.1.5 Identitetsskapande ur ett strategiskt perspektiv  

Om värdeskapande ur ett strategiskt perspektiv antas framgår det i resultatet att HR-

praktiker anser att HR behöver vara värdeskapande för att kunna legitimera sig i 

organisationer och få inflytande. Det finns en önskan om att ta fram mer underlag som 

visar effekter av HR:s arbete och att kunna konkretisera i siffror vad HR bidrar med 

för att få inflytande.  Ulrich och Brockbank (2007) beskriver att effekter och resultat 

av HR-aktiviteter är viktiga att visa men att det däremot är enklare att mäta handlingar 

än resultat, vilket gör att effekter vanligtvis inte utvärderas (Ulrich & Brockbank, 

2007). Bučiūnienė och Kazlauskaitė (2012) beskriver att organisationer som utvärderar 

HR:s prestation har en mer positiv inverkan på organisatoriska och finansiella resultat. 

I vår studie framkommer att HR-praktiker både kan hänvisa effekter av sitt arbete och 

inte. De mer operativa sysslorna såsom antalet rekryteringar, går att visa i form av 

mätetal. Dock är det svårare att härleda mer långsiktiga resultat till HR-aktiviteter. Det 

kan vara enklare att synliggöra värde som är mer operativt och som chefer behöver 

hjälp med. Eller är det chefer som behöver hjälp med mer operativa sysslor eftersom 

den typen av HR-arbete är det som har varit mer synligt för chefen? Det skulle även 

bekräfta Buyens och Devos Vos (2001)  studie om att linjechefer anser att HR bidrar 

mest med funktionella HR-tjänster, såsom urval i rekrytering och utbildning. Å andra 

sidan finns det strategiska frågor som behandlas också framgår i vårt resultat, men i 

relationen till chefer tycks det operativa vara viktigare. Det kan tänkas vara förståeligt 

att HR behöver legitimera det värde de tillför organisationer med den bakgrund och 

historia som HR har.  

 

Vad som är intressant att problematisera är huruvida det är när HR:s värde syns som 

värdet är störst eller om ett stort värde går förlorat om fokus på att synas blir alldeles 

för stort. Ulrich och Dulebohn (2015) menar att det är viktigt att granska utfallet av 

HR:s arbete för att kunna tydliggöra vad HR:s bidrag är till organisationer. Men 

fascinerande är att HR-praktiker också ifrågasätter just varför HR hela tiden ska behöva 

visa vilka insatser de gör och hur de bidrar. HR-praktikerna indikerar att HR:s 

värdeskapande inte vanligtvis syns konkret i form av en siffra men att det har indirekt 

påverkan på resultatet genom medarbetarna. I ett kostnadseffektiviserat klimat behöver 

HR, kanske precis som alla andra, visa att de inte bara är en kostnad för organisationer 

och att de tillför värde. Men ett för stort fokus på mätetal och siffror kan bli en utmaning 

för just HR eftersom konkreta siffror sällan går att bidra med, visar vår studie. Frågan 

är egentligen om det ska och kan finnas samma krav på att HR ska visa värdet i form 

av siffror samt om HR kan spela efter samma spelregler som andra avdelningar. Hur 

“hårt” kan HR bli? Är det möjligt utifrån hur professionen ser ut idag? Hur stora 

möjligheter har professionen att kunna visa sitt värde? Å andra sidan är möjligtvis 

strategiska värden som HR-praktiker bidrar med även är synligt för fler personer än ett 

svårt samtal med en medarbetare som slutar till exempel, som skulle kunna definieras 

http://www.emeraldinsight.com/author/Bu%C4%8Di%C5%ABnien%C4%97%2C+Ilona
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som etisk situation och som berör endast en person. Det skulle möjligtvis kunna vara 

ytterligare en förklaring till vad Wright och Snell (2005) beskriver som en ökning av 

HR:s involvering i ekonomiska och strategiska frågor och att synliggöra HR:s värde. 

Det finns möjligtvis i olika grader; vad som HR utför som syns tydligt, vad som syns 

och vad som inte syns. Intressant är just att fokus på det som ska synas, möjligtvis gör 

att det som inte syns går förlorat och då till den viktiga frågan vad det är som inte syns 

och som därmed går förlorat.  

5.1.6 HR:s framtida identitet   

Bowen och Ostroff (2004) beskriver att HR kan bidra mer när det finns uttalat och 

tydligt stöd högre upp i organisationen. Whittaker och Marchington (2003) beskriver 

även att HR i ledningsgrupper kan vara ett sätt för HR att få mer inflytande vilket även 

HR-praktikerna i vår studie anser. Överlag har organisationer mer och mer insett 

betydelsen av insatserna HR utför (Buyens & Devos Vos, 2001; Du Plessis et al., 

2006).  I vår studie framgår att HR ses som en viktig funktion och att inflytandet 

utvecklas. Troligtvis indikerar den studerade praktiken att HR-frågor är viktiga för 

organisationer och kommer att bli viktigare i framtiden. Å andra sidan, indikerar Modig 

och Åhlströms (2015)  forskning att ökat fokus på kostnadsreducering slimmar 

organisationer och att HR löper risk att outsourcas. Det är även intressant att analysera 

Berglunds (2002) argumentationer att i och med att HR vill och börjar arbeta mer med 

strategiska personalfrågor utmanar professionen den rådande genusordningen eftersom 

de berör områden som traditionellt har behärskats av män. En kombination av 

kostnadsreducering, att HR:s arbete anses bli viktigare och att HR rubbar 

könsordningar kan leda till att HR kan komma till att bli ännu mer strategiska och 

ekonomiska samt få inflytande inom dessa områden möjligtvis. Om Røvik et al. (2008) 

teorier om organisationskoncept som sprids och sedan försvinner appliceras, är det 

möjligt att värdeskapande om några år inte kommer att vara aktuellt längre. Eriksson-

Zetterquist et al., (2012) beskriver att BPR var stort under 1990-talet men att det sedan 

försvann. Liknande kan värdeskapande komma att om några år ses som något som 

spreds, populariserades och därefter försvann.  
 

5.2 Metoddiskussion 
Metoddiskussionen är en kritisk reflektion gällande den egna genomförda studiens 

tillvägagångssätt och resultatets premisser samt vad som har påverkat studien 

framgångsrikt och begränsande. Inverkan på resultatet och eventuella konsekvenser 

kommer även att problematiseras.  

5.2.1 Metodologisk utgångspunkt 
Kvale och Brinkmann (2014) beskriver att det kan uppstå konflikter angående vem 

som kan bestämma vad som är valid kunskap och inte. Diskussion bör föras kring 

huruvida resultatet i studien representerar data som har insamlats.  Resultatet består av 

meningskoncentreringar från informanternas egna ord men frågan är om det är i rätt 

proportion till vad som har sagts och om våra tolkningar är tillräckligt nära 

informanternas. Möjligen har olika delar av resultatet tillåtits att expanderas och 

förklaras mer utförligt än andra på grund av att vissa aspekter betraktats som mer 
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avgörande än andra. Frågan är om de är mer avgörande för att en tolkning mellan 

subjektet (forskarna) och objektet (intervjupersonen) görs eller om även utomstående 

skulle se det på samma sätt. Därav föds en relevant diskussion om vem som har rätt att 

avgöra vem som har rätt och om det finns en objektiv kunskap (Kvale & Brinkmann, 

2014). Inom fenomenologi är egna tolkningen tillåten men medvetenhet relaterat till 

hur forskningsprocessen och resultatet kan påverkas är likväl relevant att 

uppmärksamma. I studien kan därför resultatet ses som antingen en förmedling av 

sanningen eller en sanning av många. Genom att studera hur HR-praktiker uppfattar 

ett fenomen blir vi som forskare subjektiva i studerandet av objektet. Följande har 

påvisats genom tillfällen av meningsskiljaktigheter i hur vi inom uppsatsparet har 

uppfattat informanterna. Snarare än att se det som något negativt är det viktigt att lyfta 

fram att informanternas intervjusvar kan uppfattas på olika sätt och att den egna 

tolkningen är värd något, vilket kan ses som en av fenomenologins fördelar. Men, i den 

här relationen mellan forskaren och intervjupersonen utgörs också ett föremål för 

studium, vilket i sig är ett eget objekt.   
 

Denna procedur kan reproduceras där subjektet och objektet blir ändamål för ett nytt 

objekt vilket är intressant eftersom studien vid senare tillfällen kommer att analyseras 

av både kurskollegor, handledare, HR-praktiker, deltagarna i studien och övriga, vilka 

i ett senare skede kommer att skapa egna uppfattningar som leder till en mängd olika 

tolkningar av de tolkningar som vi har framfört. Därför hade en avstämning där vår 

tolkning av resultaten presenterats och mött deltagarnas tolkning av vad som 

förmedlats varit att föredra för att finna en gemensam föreställning av vad som velat 

förmedlas under intervjuerna samt för att undvika missförstånd. Samtidigt, var det 

tyvärr inte rimligt inom tidsramen för studien, främst eftersom andra steg i 

forskningsprocessen ansågs avgörande att inkludera i studien och som tyvärr inte 

kunde bortprioriteras. Det anses även nödvändigt att kommentera att omedvetna 

misstag kan ha uppkommit på grund av oerfarenhet av metoden. Dock erhålls 

erfarenhet av en tidigare liknande studie som har genererat kunskaper som har 

applicerats i denna studie, främst gällande förståelse för fenomenologins användbarhet, 

att försöka förstå individers uppfattningar av ett fenomen och att försöka hamna “nära” 

respondenternas svar, både i analys och resultat (Kvale & Brinkmann, 2014). Nämnda 

kunskaper har bidragit till värdefulla insikter som har genererat en mognad i 

forskarrollen och bidragit till ett mer transparent förhållningssätt.  

5.2.2 Val av metod 

I studien har som tidigare nämnts informanternas tolkningar av fenomenet 

värdeskapande varit i fokus (Kvale & Brinkmann, 2014). Därför har tidigare forskning 

använts som ett ramverk för att kunna föra tydligare resonemang av informanternas 

synsätt, i form av att förstå hur de skiljer sig åt från och liknar tidigare forskning samt 

för att förklara skillnader och likheter mellan forskning och praktik. Tidigare forskning 

har ansetts vara nödvändig för att förstå och problematisera vad värdeskapande HR-

arbete innebär både teoretiskt och praktiskt. Trots det är det likväl informanternas 

tolkningar som har fått styra studien, oberoende av insamlad teori. Alltså är vår 

tolkning av vad informanterna vill förmedla det essentiella bidraget i studien, medan 



 32 

teori har gagnat att sätta praktikerna inom ett fält och ett sammanhang. Vidare är 

diskussion angående om resultatet hade sett annorlunda ut om teorin fått styra studien 

i större utsträckning relevant. Intressant är att mycket av insamlat material är i linje 

med tidigare forskning, vilket kan indikera att ett liknande utfall hade getts även om en 

annan metodologisk utgångspunkt tillämpats, men det är omöjligt att veta.   

5.2.3 Urval 

I studien har ett målinriktat bekvämlighetsurval valts för att skapa samstämmighet 

mellan urval och forskningsfrågor (Bryman, 2008). Huruvida det är individen, rollen 

eller organisationen som påverkat resultatet är intressant att problematisera. Eftersom 

studien utgår från att tolka individens uppfattning av ett fenomen är den individuella 

föreställningen central och om andra individer hade deltagit hade svaren ur ett 

individuellt perspektiv troligtvis sett annorlunda ut. Dessutom om endast kvinnor eller 

män, personer med liknande ålder eller erfarenheter hade deltagit hade resultatet 

troligtvis präglats därefter. Dock är många liknande synsätt återkommande i resultatet, 

såsom att HR ska agera som chefsstöd och utifrån verksamhetens behov vilket även är 

i linje med tidigare forskning. Följaktligen, om studium görs på aggregerad nivå kan 

mycket väl ett annat urval ha gett ett liknande resultat. I studien ingick endast större 

organisationer, om antagande görs att organisationsstorlek har betydelse för 

värdeskapande kan även det ha haft inverkan på resultatet.  

5.2.4 Datainsamling och undersökningens genomförande 

Att vara två intervjuare i samtliga intervjusammanhang anses vara en fördel bland 

annat genom att det gav två olika synsätt av vad informanterna försökte förmedla och 

att båda forskarna blev bekanta med det insamlade materialet. Ytterligare gav det stöd 

i långa intervjuer där koncentrationen kunde svikta. I långa intervjuer var samverkan 

essentiell för att kunna uppmärksamma innehåll som informanten förmedlade som 

ansågs vitala att utveckla. Vidare kunde påminnelse om någon fråga glömts bort eller 

om intervjuaren och informanten talade bort från ämnet underlätta, genom att den andre 

intervjuaren kunde hänvisa tillbaka till frågorna. Nackdelen att vara två är att 

situationen kan uppfattas som väldigt formell (Lindelöw, 2008), vilket kan leda till 

obekväm stämning där svaren påverkas negativt. Dock ansågs nackdelen inte överväga 

de fördelar det innebär att sitta två personer och de olika perspektiv det medför. En 

kritisk faktor som anses avgörande för att kunna utföra en väl genomförd analys är 

underlag med fyllig data. Därför bedöms det viktigt att ställa givande frågor och att 

skapa ett intervjuklimat där informanten levererar uttömmande och detaljerade svar 

(Bryman, 2008).  
 

Under analysen tydliggjordes att sanningsenliga svar kan vara svårt att uppnå, främst 

genom att vissa informanter kunde motsäga sig i frågor. För att undvika motsägelser 

värderades att skapa en situation där informanten kände sig bekväm med att vara 

uppriktig. Det syntes i intervjun som avbröts, där frågor relaterade till värdeskapande, 

inflytande och effekter prioriterades eftersom det interpersonella mötet ansågs vara 

avgörande för att kunna besvara komplicerade och reflekterande frågor. Frågor som 

ansågs lättare att besvara, till exempel hur organisationen ser ut motiverades som mer 

lämplig att tala om under ett telefonsamtal i ett senare skede. Därför bedöms resultatet 
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inte ha påverkats i någon större utsträckning av att en halv intervju utfördes i ett 

konferensrum och övriga via telefon.  
 

Eftersom ett antal frågor var fria för tolkning hade vissa informanter svårt att besvara 

vissa frågor. Det ställde krav att inte styra informanten i en viss riktning utan att istället 

försöka upprepa och omformulera frågan samt förklara att det inte fanns något rätt svar 

eftersom deras perspektiv var det som ansågs relevanta. Om det fanns svårighet i att 

uttrycka sig ställdes kompletterande frågor för att bottna i och mätta det som förmedlats 

(Bryman, 2008). I slutändan handlar det om att försöka förstå individens perspektiv 

vilket kan kräva olika tekniker med olika informanter, såsom att skapa en god social 

stämning, att ta längre tid för intervjun eller att behöva omformulera frågor. Oavsett 

hur är det viktigt att varje informant får utrymme att förmedla och mätta sina svar för 

att få ett representativt resultat i slutändan. Att intervjuerna var långa innebar en mental 

påfrestning vilket kan ha påverkat resultatet i form av att informanterna var mer trötta 

och mindre koncentrerade samt att intervjuarna hade försämrad observationsförmåga 

och uppmärksamhet. Uppföljnings- och sonderingsfrågor anses ha stor inverkan på hur 

djupa och utförliga intervjusvaren blev generellt under intervjuerna och därför finns en 

medvetenhet att försämring av sinnesförmågor kan ha påverkat data. Dock för att 

upprätthålla fokus under sista delen betonades i anslutande tema att det var det sista 

temat av intervjun vilket förhoppningsvis gav extra energi till den avslutande delen. 

Även att ta rast innan andra halvan av intervjufrågorna ansågs vara ett bra sätt att få 

tillbaka koncentrationen igen, vilket också gjordes under de längsta intervjuerna. 

5.2.5 Bearbetning och analys 

Att bearbeta 17 timmar och 49 minuter långa intervjuer innebar en stor mängd 

transkribering som i efterhand kan anses vara orimlig för kursens tidsram samt att 

transkriberingen tog alltför stort tidsutrymme i forskningsprocessen. Vidare kan andra 

steg som Kvale och Brinkmann (2014) menar är viktiga för att upprätthålla kvalitet ha 

påverkats. Dock gav intervjuerna, utöver delen om värdeskapande, kunskaper om 

exempelvis vad HR-praktikerna arbetar med, kompetenser och inflytande som i 

slutändan gav en helhetsförståelse av deras arbete som kunde inkluderas i analysen, 

kopplat till frågeställningarna. Det kändes som att det tog tid att förstå informanterna 

och sitt unika sätt att svara. Ju längre tid tillsammans med informanten desto lättare var 

det att förstå personen, resonemangen och kopplingarna till värdeskapande. Att ha ett 

fylligt material, stark baskunskap och förståelse för individen underlättade senare i 

meningskoncentreringen och analysen av materialet eftersom mycket information 

byggdes upp på olika ställen under intervjun som senare kunde föras ihop till en helhet, 

vilket gav en djupare förståelse för individernas uppfattningar. I efterhand anses att det 

hade varit svårare att uppnå denna förståelse om intervjuerna hade varit kortare. 

Avslutningsvis analyserades bidrag och värdeskapande som synonyma begrepp i 

studien vilket kan ha påverkat resultatet. Dock har utgångspunkten i studien varit att 

värdeskapande är någon form av att skapa ett bidrag eller värde för någon.  
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5.3 Slutsatser 
Värdeskapande HR-arbete är aktuellt i många organisationer idag och ses snarast som 

en självklarhet. Vår studie visar emellertid att någon självklar sanning gällande vad 

värdeskapande HR-arbete innefattar i organisationer inte existerar. Tidigare forskning 

uppmärksammar finansiella och strategiska värden medan sociala värden inte är lika 

framstående, vilket är påtagligt även i praktiken. I studien påvisas att värdeskapande 

HR inte sker självständigt, utan i relation till något annat, exempelvis en chef, en 

ledningsgrupp eller en medarbetare. HR-rollens spegling av övriga verksamheten 

väcker tankar kring huruvida HR är en självdrivande profession eller en profession som 

blir vad övriga i verksamheten anser att den bör vara. Vidare verkar HR:s identitet, 

historia och legitimitet vara sammankopplat med värdeskapande och präglar HR-rollen 

samt möjligheter till att agera värdeskapande. I studien framgick även att det inte var 

någon framstående skillnad mellan hur värdeskapande HR-arbete betraktas inom 

offentlig och privat sektor, vilket även speglar sig i teorierna. På samma sätt visas 

likheter mellan teori och praktik i att teoretiker beskriver att värde behöver definieras 

för att kunna uppnås, vilket i många fall inte görs i praktiken. Dock beskriver både HR-

praktikerna och teoretikerna att HR har en unik kompetens som bidrar med ytterligare 

ett viktigt perspektiv i organisationer. Avslutningsvis kan värdeskapande med all rätt 

fortsätta att diskuteras mellan HR-praktiker, forskare och inom organisationer med 

förhoppning att den här studien har införlivat och berikat värdeskapandebegreppet till 

någonting större. 
    

5.4 Framtida forskning 
Eftersom ledningsgrupper har en betydande roll för värdeskapande HR-arbete skulle 

det vara intressant att studera vilket utrymme och inflytande HR faktiskt har i 

sammanhang de finns representerade. Vidare skulle ett genusperspektiv kunna 

appliceras för att studera hur genus påverkar värdeskapande HR-arbete i 

ledningsgrupper. Ett annat förslag på fortsatt forskning är att studera hur 

värdeskapande ser ut i mindre organisationer, i kontrast till den här studien. Slutligen 

hade det varit intressant att få ett utomstående perspektiv på HR:s värdeskapande från 

personer som HR samverkar med.  
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BILAGA 1  

 

INTERVJUGUIDE  

 

Bakgrundsfrågor om individen 

Jag tänkte att vi kunde börja med några bakgrundsfrågor. 

1. Kan du berätta lite om din bakgrund och ditt nuvarande arbete? 

- Tid i organisationen 

- Nuvarande befattning 

- Tid inom HR 

- Tidigare arbetslivserfarenhet (inom organisationen, utanför organisationen)  

- Utbildningsbakgrund 

- Ålder 

Bakgrundsfrågor om organisationen 

2. Hur skulle du vilja beskriva organisationen idag? 

- Organisationsstruktur (samverkan, team, avdelningar, ansvar)  

- Antal anställda 

3. Kan du beskriva organisationens övergripande visioner, mål & strategi? 

4. Har organisationen förändrats på något sätt sedan du började arbeta här?  

- Om ja, ge exempel 

HR-funktionen i företaget 

5. Hur skulle du vilja beskriva HR-arbetet i din organisation? 

- Struktur (funktioner, avdelningar, team, ansvarsområden)  

- Antal anställda 

- Var sitter ni geografiskt? 

6. Finns det visioner, mål och strategier för HR-funktionen?  

- Om ja, kan du beskriva dem? 

7. Har HR-funktioner förändrats på något sätt sedan du började arbeta här?  

- Om ja, ge exempel 

8. Hur ser du på relationen mellan HR och andra avdelningar/(grupper)? 

- Hur ser andra på HR-funktionen inom företaget? (chefer, andra funktioner, anställda, fack) 

HR-praktikerns dagliga arbete  

9. Hur skulle du vilja beskriva ditt dagliga arbete?  

- Hur ser en typisk arbetsdag ut för dig?  

- Kan du beskriva en typisk dag under den senaste veckan?  

10. Vilka frågor arbetar du med? 

- Vilka frågor är viktigast? Varför? 

- Hur mycket tid läggs på olika frågor? Mest tid/minst tid? 

- Känner du att du kan styra själva över vad som ska göras? 

- Arbetar du med något som inte kan klassas som HR? 
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11. Hur ser din arbetstid ut? 

- Förändras arbetstiden i olika perioder? Varför? 

- Hur mycket kan du själv påverka din tid? 

- Vad tycker du om din arbetstid?  

12. Vilka personer/funktioner arbetar du med? 

- Varför just dem? 

Kompetens och lärande 

13. Kan du beskriva vad det krävs för kompetens för att utföra just ditt arbete? 

- Är det någon kompetens som är viktigare än någon annan? 

14. Hur skulle du säga att du har lärt dig ditt arbete? 

- Erfarenheter från arbetet, kollegor etc. 

- Formell akademisk utbildning 

- Kurser och kompetensutveckling 

Koppling mellan teori och praktik 

15. Utgår du från några specifika teorier eller teoretiska modeller i ditt arbete? 

- Om ja, vilken/vilka? 

- Om nej, varför inte? 

16. Vilar HR-arbetet på någon uttalad teoretisk grund 

- Om ja, vilken/vilka? 

- Om nej, varför inte? 

17. Håller du dig a jour med forskning inom HR? 

- Om ja, hur? 

- Använder du några specifika källor? 

18. Hur ser du på HR som profession?  

 

Inflytande och effekter 

19. Hur ser du på ditt eget inflytande i organisationen? 

- Vad innebär det att ha inflytande i arbetet för dig? 

- Upplever du att andra lyssnar på dina förslag och idéer? 

20. Hur ser du på HR-funktionens inflytande i organisationen? 

21. På vilka ”arenor” finns HR med? (ledningsgrupper osv) 

22. Går det att peka på konkreta effekter eller resultat av HR-praktikernas arbete?  

- Om ja, ge exempel 

23. Utvärderas HR-arbetets effekter i er organisation? 

- Om ja, hur? 

- Vilka utvärderar och följer upp? 

- Om nej, varför inte? 

 

HR:s bidrag 
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24. Hur ser du på HR-arbetets bidrag i organisationen? 

- Vad bidrar HR-arbetet med? Ge exempel 

- För vem är det ett bidrag? Ge exempel 

25. Hur ser du på ditt eget bidrag till organisationen? 

- Vad bidrar ditt HR-arbete med? Ge exempel 

- För vem är det ett bidrag? Ge exempel 

- På vilket sätt bidrar ditt eget HR-arbete till att uppnå organisationsmålen? Ge exempel. 

26. Finns det något som skulle behöva förändras för att öka HR:s bidrag i organisationen? 

- Om ja, vad skulle det kunna vara? Ge exempel 

27. Idag pratar man om att HR ska vara värdeskapande. Hur ser du på det? 

- Vad innebär värdeskapande? 

- För vem skapas värde? 

Framtida utmaningar för HR 

Om du försöker spana några år in i framtiden (ca 5 år) 

28. Vilka ser du som kommande viktiga frågor för HR-arbetet i organisationen? 

29. Vilka utmaningar ser du för HR-yrket generellt? 

 

Övriga frågor 

Nu har jag inga fler frågor.  

30. Finns det något du tycker att jag utelämnat eller något du vill tillägga? 

31. Kan du tänka dig att delta i en observationsstudie? 
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BILAGA 2 
 

Hej xxx!  

 

Vi heter Hanna Carlborg och Olivia Ögren och studerar sista året på personal- och 

arbetsvetenskapsprogrammet i Linköping. Vi hör av oss till dig för att du har meddelat att du vill 

medverka i vår studie till vår kandidatuppsats, vilket vi verkligen uppskattar. Kandidatuppsatsen är 

en del av ett forskningsprojekt– HELIX, som är forskningsstudier som bygger på samarbete mellan 

forskning och praktiskt arbete i organisationer (Se bilaga om HELIX för mer information om 

samarbetet). Syftet med studien är att undersöka vad som kännetecknar HR-praktikers arbete, hur 

HR:s inflytande ser ut och HR:s bidrag i organisationer, där vår uppsats främst kommer att fokusera 

på HR:s bidrag. För mer information om ditt deltagande var vänlig och läsa bifogat missiv. 

Intervjuerna beräknas ta 1-1,5 timme. 

  

  

Är det något du undrar över gällande studien eller ditt deltagande går det jättebra att kontakta oss på 

den här mailadressen. 

  

Tack snälla för din medverkan! 

 

Mvh, 

Hanna Carlborg och Olivia Ögren 
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