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SAMMANFATTNING 

Syfte: Denna studie har ämnat undersöka vilka faktorer som möjliggör 

respektive hindrar att internationell samverkan kan påverka HR-medarbetares 

känsla av sammanhang och självtillit samt vilka effekter det kan resultera i.  

Metod: Studien bygger på en abduktiv ansats och forskningsfrågorna har 

besvarats genom en kvalitativ metod. Datan som ligger till grund för studiens 

resultat samlades in genom semistrukturerade intervjuer. Vid datainsamlingen 

undersöktes fem internationella organisationer med respondenter som har en 

befattning inom HR och en tematisk analysmetod tillämpades vid 

sammanställningen av resultatet. 

Resultat: Resultatet visar att det finns olika framgångsfaktorer och barriärer 

för att internationell samverkan ska leda till en känsla av sammanhang och 

självtillit.  Teknologi, fysiska möten, ledarskap och kultur samt HR-funktionens 

struktur och medarbetarnas roller har identifierats som de viktigaste 

framgångsfaktorerna. Kultur, tid och avstånd utgör barriärer för att 

internationell samverkan ska leda till en känsla av sammanhang och självtillit. 

Resultatet påvisar också att sambandet mellan internationell samverkan, en 

känsla av sammanhang och självtillit leder till flera olika effekter, som en ökad 

prestation, motivation och arbetstillfredsställelse. Dessa effekter resulterar i en 

ökad vilja hos HR-medarbetarna till att samverka över nationella gränser. 

Teoretiska implikationer: Studien bidrar med teoretiska implikationer till 

forskningen inom SIHRM genom att studera internationell samverkan ur ett 

nytt perspektiv. Studien bidrar till en ökad förståelse för vilka faktorer som 

möjliggör eller hindrar att samverkan ska bidra till en känsla av sammanhang 

och självtillit för medarbetarna inom HR-funktioner. Studien bidrar även med 

en ökad förståelse för hur effekterna av sambandet kan främja HR-funktionens 

internationella samverkan positivt. 



 

 

Praktiska implikationer: Studien kan användas som ett ramverk för HR-

medarbetare och chefer samt andra individer som samverkar över nationella 

gränser. Detta genom att det kan bidra med en förståelse för vilka faktorer som 

främjar eller hindrar att samverkan kan påverka en känsla av sammanhang och 

självtillit. 

Nyckelord: Collaboration, HRM, SIHRM, International collaboration, 

KASAM, Self-efficacy, Social exchange theory. 
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1. INTRODUKTION 

1.1 Bakgrund  

Idag arbetar organisationer allt mer över nationella gränser (Oparaocha, 2015) 

och står inför utmaningarna att hantera globala förändringar, ökad konkurrens 

samt förändrade kundförhållanden (Becker & Gerhart, 1996; Tarique & Schuler, 

2010). Antal (2000) belyser att en nyckelfaktor för att internationella 

organisationer ska kunna ta sig an dessa utmaningar, uppnå effektivitet och bli 

konkurrenskraftiga är att organisationen har utvecklat en strategi och struktur 

för att överföra information, kunskap och expertis till varandra som sträcker sig 

över nationella gränser. Vidare menar Brass, Galaskiewicz, Greve, och Wenpin 

(2004) liksom Naidoo och Sutherland (2016) att en internationell samverkan 

där individer delar kunskaper och erfarenheter med varandra är en 

förutsättning för att organisationer ska bli framgångsrika. 

Brass et al. (2004) beskriver samverkan som en uppsättning av knutpunkter och 

band som representerar en relation eller avsaknad av relationer. Dessa 

knutpunkter kan vara individer, funktioner eller organisationer. Brass et al. 

(2004) liksom Naidoo och Sutherland (2016) menar att de band som byggs upp 

mellan dessa är de som upprätthålls över tid och har etablerat ett relativt stabilt 

mönster av nätverk. Utifrån den sociala utbytesteorin (Social Exchange Theory) 

som Dijkstri (2015) redogör för, uppstår sociala interaktioner av både 

ekonomiska och sociala utbyten. Wang och Noe (2010) förklarar att den sociala 

utbytesteorin baseras på att individens agerande och vilja till att interagera med 

andra baseras på att individen gör en självskattning av den personliga 

nettovinsten. Med detta menas att en individ agerar endast när denne upplever 

att handlingen kommer att medföra en belöning eller ett värde för individen 

själv, vilket påverkar hur individer interagerar och samverkar med varandra. 
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Enligt Naidoo och Sutherland (2016) karaktäriseras en god samverkan inom en 

organisation av att individerna arbetar mot ett gemensamt mål och är 

engagerade i varandras framgångar. Individerna delar med sig av varandras 

kunskap och resurser vilket kan minska organisationens kostnader. Författarna 

menar att tidigare forskning är överens om att samverkan främjar tillit, ökar 

sammanhållning och kunskapsutbyte samt fördelning av resurser. 

En fungerande samverkan över nationella gränser är idag en viktig faktor för att 

organisationer ska bli konkurrenskraftiga och uppnå framgång på den globala 

marknaden. Oparaocha (2015) redogör för att internationell samverkan är 

komplext och det är många olika faktorer som påverkar möjligheterna till att 

utveckla en fungerande samverkan. Kultur, kommunikation och tankesätt 

beskrivs som de största internationella barriärerna och är något som 

organisationen och enheterna inom organisationen behöver ta sig an för att 

kunna utveckla en fungerande samverkan. Utöver dessa barriärer menar Pfeffer 

(1998) att för internationella HR-funktioner utgör även institutionella och 

sociala skillnader hinder för deras samverkan vilket ökar komplexiteten i att 

kunna utveckla en fungerande samverkan inom en internationell HR-funktion. 

1.2 Problemformulering 

Mayrhofer och Brewster (2013) beskriver att en av de viktigaste utmaningarna 

för internationella HR-funktioner är att leda och hantera de mänskliga 

resurserna över nationella gränser och att få individerna att arbeta mot 

gemensamma mål. I takt med den ökade globaliseringen utvecklades konceptet 

SIHRM (Strategic international human resource management) som Oparaocha 

(2015) beskriver som att HR-funktionen arbetar ur ett internationellt 

perspektiv. Med detta menas att HR-funktionen utformar gemensamma 

strategier och processer som stämmer överens med organisationens globala mål 

och strategier. Vidare beskriver Marciano (1995) att HR-funktionen bidrar med 

ett värde för organisationen i form av att de ska arbeta med att utveckla, 

motivera och engagera medarbetarna samt ta vara på deras kunskap och 
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kompetens. Genom att utveckla rutiner och processer skapar de också 

förutsättningar för medarbetarna att kunna utföra sitt arbete på ett trivsamt och 

tillfredsställande sätt. 

Enligt Brass et al. (2004) liksom Naidoo och Sutherland (2016) kan samverkan 

bidra till ett ökat kunskapsutbyte, tillgång till resurser samt att medarbetarna 

får en tydligare bild om organisationens mål och visioner. Dessa effekter kan 

även liknas med det som Hultberg (2007) och Nilsson et al. (2012) beskriver kan 

öka en känsla av sammanhang samt det Wood och Bandura (1989) samt 

Stajkovic och Luthans (1998) beskriver kan öka självtillit. Med sammanhang 

inkluderas begreppen meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet. 

Exempelvis så beskriver Hultberg (2007) att meningsfullhet kan uppstå genom 

att medarbetarna upplever en känsla av att det finns resurser samt tydliga mål 

och visioner att arbeta mot. Hultberg (2007) beskriver vidare att begriplighet 

uppstår när medarbetarna får tydlig information och kan förstå sina 

arbetsuppgifter. Nilsson et al. (2012) menar att hanterbarhet ökar om det finns 

en känsla av kontroll och förmåga att hantera en uppgift och kan exempelvis 

uppnås genom att medarbetarna får tillgång till kunskap, socialt stöd och andra 

viktiga resurser. Enligt Wood och Bandura (1989) kan självtilliten öka om en 

medarbetare upplever att den har tillräckligt med kunskap och kompetens för 

att kunna utföra ett bra arbete inom ett område, men även genom att lära från 

andra i likvärdiga situationer. Hultberg (2007) liksom Nilsson (2012) menar att 

en känsla av sammanhang kan leda till en ökad motivation, prestation och 

arbetstillfredsställelse. Vidare belyser Wood och Bandura (1989) samt Stajkovic 

och Luthans (1998) att självtilliten påverkar individens arbetsprestation och 

motivation. 

Att HR-funktionens roll är att leda och hantera de mänskliga resurserna i en 

organisation är en etablerad utgångspunkt i både organisations- och 

forskningssammanhang. Oparaocha (2015) påpekar vikten att skapa en 

fungerande internationell samverkan för att kunna bygga en effektiv HR-

funktion. Tidigare forskning har visat att struktur, tydliga mål, effektiva 
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kommunikationskanaler samt ett främjande ledarskap och kultur är några av de 

faktorer som bidrar till att kunna skapa en fungerande internationell samverkan 

(Naidoo & Sutherland, 2016; Brass et al., 2004; Latif & Ullah, 2016). Tidigare 

forskning har även kommit fram till att olika nationella kulturer, språk, avstånd 

och synsätt kan utgöra barriärer för en fungerande samverkan som sträcker sig 

över nationella gränser (Hollensen, 2007; Jandt, 2007). Däremot finns en tydlig 

avsaknad hur dessa internationella samverkansfaktorer kan bidra till respektive 

hindra att medarbetarna uppnår en känsla av sammanhang och självtillit. Det 

framkommer utifrån Pfeffer (1998) att för internationella HR-funktioner är det 

mer komplext att skapa en fungerande samverkan då dem står inför att hantera 

ytterligare utmaningar, där de behöver beakta institutionella, sociala och 

kulturella skillnader. Att det är mer komplext för internationella HR-funktioner 

att kunna skapa en fungerande samverkan väcker en intressant tanke om vilka 

faktorer som möjliggör eller hindrar att samverkan ska bidra till en känsla av 

sammanhang och självtillit för medarbetarna inom HR-funktionen.  Därför 

finner vi det intressant att undersöka hur internationella HR-funktioner 

samverkar över nationella gränser och vilka faktorer som påverkar deras känsla 

av sammanhang och självtillit.  

1.3 Syfte 

Syftet med vår studie blir därmed att undersöka vilka faktorer som möjliggör 

respektive hindrar att internationell samverkan kan påverka HR-medarbetares 

känsla av sammanhang och självtillit samt vilka effekter det kan resultera i. 

1.4 Forskningsfrågor 

 Hur samverkar HR-funktionerna över nationella gränser? 

 Vilka framgångsfaktorer möjliggör att internationell samverkan ska 

kunna leda till en känsla av sammanhang och självtillit för medarbetarna 

inom internationella HR-funktioner? 



5 

 

 Vilka faktorer hindrar att internationell samverkan ska kunna leda till en 

känsla av sammanhang och självtillit för medarbetarna inom 

internationella HR-funktioner? 

 Vilka effekter kan sambandet mellan samverkan, en känsla av 

sammanhang och självtillit resultera i för medarbetarna inom 

internationella HR-funktioner? 
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2. TEORETISK REFERENSRAM 

2.1 Samverkan 

2.1.1 Vad innebär samverkan? 

Brass et al. (2004) liksom Johnson (2012) beskriver samverkan som en 

uppsättning av knutpunkter och band som representerar en relation eller 

avsaknad av relationer. Dessa knutpunkter kan vara individer, enheter eller 

organisationer. De band som byggs upp mellan dessa är de som skapas och 

upprätthålls över tid och har etablerat ett relativt stabilt mönster av nätverk. 

Vidare förklarar författarna att nätverk består av olika relationer mellan enheter 

och grupper. Nätverk mellan olika enheter och grupper kan bestå av både 

formella och informella relationer.  Formella relationer är band som skapas 

genom arbetsflödet, utbyte av resurser samt när personer byter arbetsuppgifter. 

Informella nätverk är de som byggs upp genom att individer från olika 

avdelningar söker råd eller hjälp av varandra på ett personligt plan. Författarna 

förklarar att den största anledningen till att olika enheter skapar band mellan 

varandra är ofta för att de har ett behov av att få tillgång till varandras resurser, 

kunskap och kompetens. 

Vidare förklarar Naidoo och Sutherland (2016) att samverkan karaktäriseras av 

att organisationer, enheter eller individer arbetar tillsammans mot ett 

gemensamt mål och att individerna är beroende av varandras framgångar. 

Samverkan innebär även att individerna delar resurser och utbyter kunskap och 

information mellan varandra. Johnson (2012) menar att en fungerande 

samverkan är en nyckelfaktor för att sprida information och kunskap inom 

organisationen. Genom att bygga upp och utveckla en fungerande samverkan 

kan organisationer få tillgång till information, kunskap och resurser som är 

nödvändiga för att bli konkurrenskraftiga. 
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2.1.2 Social Exchange Theory 

Social exchange theory kan i svenska termer översättas till den sociala 

utbytesteorin. Enligt Oparaocha (2015) syftar teorin till att beskriva sociala 

interaktioner mellan individer och menar på att teorin utgår från perspektivet 

att sociala interaktioner bygger på ömsesidiga utbyten.  Dijkstr (2015) förklarar 

att med ömsesidigt utbyte menas att individer genom sociala interaktioner 

överför varor mellan varandra, dessa kan vara både materiella och immateriella. 

Exempel på varor kan vara: information, tjänster, rådgivning, praktiskt hjälp 

eller symboler för socialt godkännande, status och prestige. Författaren menar 

att mycket av det som människan är i behov av för att må bra och som upplevs 

ge ett värde för individen själv kan endast erhållas av andra människor och 

därför är alla individer beroende av varandra. Genom sociala interaktioner med 

andra människor kan individen få tillgång till de resurser som uppfyller deras 

behov. 

Dijkstr (2015) förklarar också att teorin innefattar både ett psykologiskt och 

ekonomiskt perspektiv och menar att sociala interaktioner baseras på sociala 

och ekonomiska utbyten, i form av inre och yttre belöningar. Enligt Bock och 

Kim (2001) utgår teorin från att alla individer är rationella och handlar utifrån 

ett egenintresse. Vidare förklarar Wang och Noe (2010) att i den sociala 

utbytesteorin påverkas individens agerande av att individen gör en 

självskattning av den personliga nettovinsten, vilket innebär att en individ 

agerar endast när denne upplever att handlingen kommer att generera i någon 

form av belöning eller värde. Individens beteende och hur denne interagerar och 

knyter kontakter med andra individer baseras på att individen gör en 

utvärdering av dess för- och nackdelar och vilken form av belöning det kommer 

att generera i för individen själv. Enligt Oparaocha (2015) kan den sociala 

utbytesteorin tillämpas för att förstå beteenden och relationer och kan även 

användas som hjälpmedel för att studera organisationens interna nätverk.  
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2.2 Vikten av att samverka inom internationella HR-funktioner 

Marciano (1995) beskriver att Human resource management (HRM) är ett 

begrepp som uppkom av forskaren Peter Drucker (1954) som handlar om att se 

medarbetarna som en resurs och tillgång för organisationen istället för en 

kostnad. Genom detta synsätt ska HR-funktionen arbeta med att utveckla och 

motivera medarbetarna samt ta vara på deras kompetens och kunskap, vilket 

Becker och Gerhart (1996) beskriver bidrar till att förbättra organisationens 

effektivitet och produktivitet. Vidare förklarar Youndt, Snell, Dean, och Lepak 

(1996) att HRM är ett välkänt begrepp och anses ha en betydande roll i att förena 

medarbetarnas kompetens och kunskaper till organisationens övergripande mål 

och strategier. Medarbetarna ses som en viktig resurs för att organisationer ska 

bli konkurrenskraftiga och uppnå framgång. 

Oparaocha (2015) redogör att begreppet SIHRM (strategic international human 

resource management) fick ett ökat intresse i början av 1990-talet i takt med att 

globaliseringen ökade. Pfeffer (1998) förklarar att SIHRM innebär att HR-

funktionen arbetar med olika processer ur ett internationellt perspektiv. För att 

lyckas uppnå konkurrenskraft och bli framgångsrika i en global miljö som 

präglas av ständiga förändringar krävs det att en organisation arbetar med 

SIHRM, där HR-funktionens strategier och processer sammanfogas och 

överensstämmer med organisationens övergripande mål och strategier. 

Dessutom menar Pfeffer (1998) att SIHRM även innebär att HR-funktionen 

behöver ta hänsyn till att organisationen verkar i olika nationer vilket innebär 

att de behöver beakta både kulturella, institutionella och sociala skillnader vid 

utvecklingen av deras strategier och mål. 

För att HR-funktionen ska kunna ta hänsyn till dessa skillnader ur ett 

internationellt perspektiv och utforma gemensamma strategier och mål menar 

Oparaocha (2015) att samverkan fyller en essentiell funktion. Om HR-

funktionen har utvecklat en fungerande internationell samverkan kan de 

tillsammans utforma gemensamma processer, strategier och mål som beaktar 



9 

 

kulturella, institutionella och sociala skillnader men som samtidigt stämmer 

överens med organisationens övergripande mål. Navimipour, Rahmani, Navin 

och Hosseinzadeh (2015) belyser att för internationella HR-funktioner, där 

medarbetarna befinner sig på olika platser runt om i världen är det viktigt att 

utveckla en struktur som möjliggör att de kan samverka med varandra för att 

dela med sig av sina erfarenheter, färdigheter och kunskaper, för att på så sätt 

kunna bygga en effektiv internationell HR-funktion.  

Vidare förklarar Oparaocha (2015) att samverkan över nationella gränser också 

ökar möjligheterna till att HR-funktionen kan bli mer enhetlig och uppnå en 

framgång vilket liksom Latif och Ullah (2016) menar kan vara viktiga aspekter 

för att kunna bidra med ett värde till organisationen. Detta då samverkan bidrar 

till en ökad kapacitet, effektivitet och engagemang. Att utbyta information, 

tankar och idéer mellan varandra menar Antal (2000) liksom Kim och Lee 

(2006) ökar kunskapsflödet mellan individerna inom HR-funktionen vilket kan 

bidra till en ökad konkurrenskraft för organisationen. Detta kan styrkas av Brass 

et al. (2004) som redogör för att en fungerande samverkan kan bidra till en ökad 

effektivitet och att organisationen kan uppnå sina mål.  

Vidare förklarar Naidoo och Sutherland (2016) att samverkan inom 

organisationen bidrar till att skapa en gemensam förståelse för en uppgift samt 

vem som bör ta ansvar för vad för att på så sätt utnyttja resurserna och 

kompetensen så effektivt som möjligt och därigenom kunna uppnå ett bättre 

resultat.  

2.3 Bidragande faktorer för internationell samverkan 

Naidoo och Sutherland (2016)  har kommit fram till viktiga faktorer som bidrar 

till att organisationen kan bygga upp en fungerande samverkan. Den viktigaste 

faktorn framhävs vara ledarskapet vilket även kan styrkas av Park och Mense-

Petermann (2014). Samtliga författare menar att ledarna behöver avsätta 

resurser och tid samt fokusera på att utveckla processer som gör det möjligt för 

medarbetarna att samverka med andra. Park och Mense-Petermann (2014) 
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redogör också för att det är viktigt att ledaren har en god insyn i den globala 

verksamheten för att på så sätt kunna förmedla organisationens mål samt 

koordinera och tillhandahålla verktyg som gör att medarbetarna kan ta del av 

information och utbyta kunskaper med varandra över nationella gränser. 

Naidoo och Sutherland (2016)  liksom Brass et al. (2004) beskriver att sätta upp 

tydliga mål som kräver att individerna måste samverka med varandra för att 

kunna uppnå sina individuella och organisationens mål också är en viktig faktor. 

Organisationens strategi anses också vara ett viktigt element. Genom att ha en 

strategi och utvecklade processer som främjar förutsättningarna för enheter och 

individer att interagera med varandra menar Naidoo och Sutherland 

(2016)  liksom Brass et al. (2004) samt Bartlett och Ghoshal (1987) är 

bidragande faktorer som ökar möjligheterna för organisationen att bygga upp 

en fungerande samverkan. 

Brass et al. (2004) redogör också för att utvecklingen av ny teknologi påverkar 

hur individer inom organisationer interagerar och bygger relationer med 

varandra. Tillgängligheten till telefon och mail gör det enklare för individer att 

ta kontakt och bibehålla kontakten med andra människor än tidigare. Detta då 

det inte längre är nödvändigt att vara fysiskt närvarande för att kunna interagera 

med andra människor.  Via mail, telefon och andra digitala forum kan individer 

bygga upp nya och bibehålla goda relationer med andra. Författarna belyser att 

det enligt tidigare forskning ändå finns tydliga indikationer på att fysiska träffar 

är en viktig faktor för att bygga upp en fungerande samverkan, detta då det är 

lättare att bibehålla goda relationer samt bygga dem starkare. Att bygga upp 

goda relationer med sina kollegor över nationella gränser menar Oparaocha 

(2015) är en avgörande aspekt för att skapa en fungerande samverkan. Detta 

genom att goda relationer stärker den sociala interaktionen, vilket ökar 

förståelsen och tilliten för varandra som kan bidra till ett engagemang och en 

vilja till att utbyta kunskaper, erfarenheter och resurser samt att det minskar 

risken för spänningar och konflikter.  
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Oparaocha (2015) förklarar att en organisationskultur bygger på att individer 

inom en organisation har gemensamma värderingar, antaganden, normer och 

beteenden. Varje organisation har en egen kulturell personlighet och enligt 

författaren kan kulturen både främja eller hindra samverkan. Att skapa en 

organisationskultur som präglas av engagemang och samverkan menar Latif 

och Ullah (2016) är en viktig faktor för att kunna utveckla en fungerande 

samverkan inom organisationen. Det är allmänt känt att kulturen har en 

långsiktig inverkan på organisationens prestation och författarna belyser att det 

finns forskning som visar på att en kultur som främjar samverkan och ökar 

medarbetarnas engagemang har en positiv påverkan på organisationens kvalitét 

och prestation. Vidare förklarar författarna att en organisation som lyckas bygga 

upp en kultur som präglas av högt samarbete ökar förutsättningarna för att 

minska osäkerhet vid problemlösning samt bidrar till en ökad trivsel och 

prestation hos medarbetarna. 

 2.4 Barriärer för internationell samverkan 

Oparaocha (2015) lyfter i sin studie fram olika hinder som kan utgöra en barriär 

för att utveckla en fungerande samverkan inom organisationen. Kulturen, 

”Siloeffekten” och medarbetarnas tankesätt beskrivs som möjliga hinder och 

författaren framhäver att dessa har ett särskilt samband med organisationer 

som har en geografisk spridning där samverkan sker över nationella gränser. 

Även om internationella organisationer strävar efter att skapa en enhetlig 

organisationskultur menar Oparaocha (2015) att det inte går att bortse från att 

alla organisationer, enheter och individer influeras av den nationella kulturen 

som råder i respektive land. Detta kan enligt Hollensen (2007) medföra en 

barriär för att skapa en fungerande internationell samverkan. 

 Hollensen (2007) förklarar vidare att en kultur bygger på antaganden, normer 

och värderingar som kan utgöra stora skillnader i hur olika individer tänker och 

agerar samt hur de interagerar och kommunicerar med andra människor. Att 

förstå hur olika nationella kulturer kan påverka individens tänkande och 
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agerande i sociala interaktioner med andra människor är komplext vilket kan 

utgöra hinder för individer att kunna mötas på ett sätt som gör att båda förstår 

varandra. För att kunna möta och förstå andra individer menar författaren att 

det krävs att individen har en god insyn i olika nationella kulturer och hur det 

påverkar dem som individer. Detta menar författaren ställer krav på en 

fungerande kommunikation, där individerna kan uttrycka sig och ta emot 

information på ett förståeligt sätt. Språk och hur individer kommunicerar skiljer 

sig åt mellan länder där individer kan tolka ord och uttryck på helt olika sätt. 

Detta kan skapa störningar i kommunikationen och utgöra hinder för att skapa 

en fungerande internationell samverkan där alla parterna har en gemensam 

förståelse för exempelvis en uppgift.  

Jandt (2007) beskriver att ett stort geografiskt avstånd är ett hinder för en god 

kommunikation. Det är enklare att kunna förstå och kommunicera med 

varandra på ett effektivt sätt när båda parterna kan förmedla och tolka budskap 

på rätt sätt när de delar en gemensam kultur och språk samt har ett nära avstånd 

till varandra. För att utbytet av information ska bli lyckad när individer 

kommunicerar över nationella gränser krävs en högre grad av noggrannhet och 

att det finns fungerande kommunikationskanaler. 

Oparaocha (2015) redogör även för begreppet ”siloeffekten”, som är en osynlig 

barriär som innebär att kommunikationen och samspelet mellan olika enheter 

och individer inte fungerar fullt ut. Vilket har en negativ inverkan på att kunna 

bygga upp och utveckla en fungerande samverkan. Enligt författaren är 

siloeffekten ett vanligt förekommande fenomen i organisationer som har en hög 

intern konkurrens, rigid hierarkisk struktur och de som har ett alltför stort 

nationellt fokus. 

Vidare beskriver Oparaocha (2015) att medarbetarnas synsätt inom en 

organisation kan utgöra hinder för samverkan i multinationella organisationer. 

Enligt författaren formas organisationskulturen av medarbetarnas synsätt. Om 

medarbetarna inte ser något värde i att samverka över nationella gränser och 
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inte ser att samverkan kan bidra till ett ökat kunskapsflöde i organisationen kan 

detta resultera i en ovilja till att utveckla en internationell samverkan. Om alla 

nationella enheter får driva och utveckla sin verksamhet på egen hand kan detta 

medföra att de olika enheterna verkar i isolering och medarbetarna tar därmed 

inga initiativ att samverka med andra nationer, då dem inte ser vikten av att 

skapa landsöverskridande band med andra enheter. 

2.5 KASAM 

KASAM är ett begrepp som är taget från ett koncept om hälsa som myntades av 

sociologen Aaron Antonovsky. KASAM står för känsla av sammanhang och kan 

enligt Nilsson et al. (2012) öka arbetsprestation och motivation. Hultberg 

(2007) beskriver hur en känsla av sammanhang kan öka motivation och 

arbetstillfredsställelse. KASAM består av tre delar: begriplighet som kan öka 

arbetstillfredsställelsen (Hultberg, 2007), hanterbarhet som kan påverka 

arbetsprestationen (Nilsson et al, 2012) och meningsfullhet som kan öka 

motivationen (Hultberg, 2007 & Nilsson et al, 2012). Feldt et al. (2004) 

beskriver hur en känsla av sammanhang kan associeras med olika delar i 

arbetet. Författarna beskriver att en individ med hög känsla av sammanhang 

har enklare att använda och generera resurser än någon som har låg känsla av 

sammanhang, samt hur individer som har möjlighet att påverka arbetet och har 

goda relationer på arbetet kan få en starkare känsla av sammanhang.  

För att individer ska känna att deras arbete är meningsfullt menar Hultberg 

(2007) liksom Feldt et al. (2004) att det behövs en känsla av att det finns 

resurser och kunskap samt möjligheter att använda dessa för att nå sina mål. 

Feldt et al. (2004) redogör också för att en uppnå en känsla av meningsfullhet 

är det viktigt att individerna känner att de har kontroll över sina arbetsuppgifter. 

Hultberg (2007) förklarar att en känsla av meningsfullhet kan ge ökat 

engagemang, energi och motivation. Att visa på nyttan av medarbetarnas arbete, 

att ha samtal om värderingar för organisationen och att skapa en positiv vision 

belyser författaren är faktorer som stärker meningsfullheten i organisationen. 
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Vidare delade Nilsson et al. (2012) upp meningsfullhet i två underkategorier, 

förstärkning och det sociala klimatet. Förstärkning handlar om att förstärka 

känslan av medarbetarnas vilja att arbeta genom individuella och 

organisationsrelaterade belöningar och tecken på att organisationen satsar på 

medarbetarna och tycker att de är viktiga. Det sociala klimatet handlar om hur 

sociala aspekter som grupptillhörighet, humor och glädje kan vara en källa till 

motivation och meningsfullhet i arbetet. 

Hultberg (2007) beskriver begriplighet som en förmåga att förstå och bedöma 

verkligheten. Det handlar om hur enkelt en individ kan förstå information eller 

intryck på arbetsplatsen. Begriplighet ger förutsättningar att hantera situationer 

ändamålsenligt. En förståelse för helheten är viktigt, allt från vision, mål och 

strategi till en förståelse för hur det hör ihop med de egna arbetsuppgifterna. Att 

kommunicera detta på ett begripligt sätt är ledningens ansvar som ständigt 

behöver förmedla värdegrund, mål och vision på ett sätt som är begripligt för 

alla. Hultberg (2007) nämner även att återkoppling är viktigt för att göra 

individens arbetsinsats och yrkesroll mer begriplig vilket kan öka 

arbetstillfredsställelsen och engagemanget. Konstruktiv återkoppling som visar 

uppskattning för ett väl utfört arbete kan länkas till en stabil närvaro. Det är 

viktigt att chefen försöker få medarbetarna delaktiga i att skapa mål som är 

begripliga, tydliga och realistiska. De bör diskutera svåra uppgifter i arbetet och 

det är lättare att göra om det finns tydliga mål samt en plan för hur de ska nås. 

Feldt et al. (2004) menar även att det är viktigt att ha goda sociala relationer på 

arbetsplatsen för att arbetet ska bli mer begripligt.  

Nilsson et al. (2012) delar upp begriplighet i tre underkategorier reflektion, 

öppet sinne och helhetssyn. Att reflektera och diskutera med kollegor ger en 

ökad förståelse för arbetet. Reflektion ökar förutsägbarheten och begripligheten 

på arbetsplatsen. Ett öppet sinne innebär att vara öppen för diskussioner, 

inflytande och feedback som utvecklar kunskaper och färdigheter. Det kan leda 

till ökad förståelse för arbetet och ökar delaktighet. Helhetssyn handlar om hur 

organisationen kan underlätta medarbetarnas förståelse för helheten. Genom 
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att få de olika individerna med olika befattningar att samarbeta och att arbeta 

tillsammans ger en ökad helhetsbild.  

Nilsson et al. (2012) förklarar att hanterbarhet innefattar en känsla av kontroll 

att hantera en arbetsuppgift genom att ha förmågan, resurserna eller stöd från 

andra. De presenterade tre underkategorier varav en är harmoni som fokuserar 

på medarbetarnas attityd till arbetsplatsen och hur det ökar deras kontroll över 

arbetssituationen. En positiv attityd och möjlighet att kunna få stöd från 

kollegor och distansera sig själv från arbetet beskrivs som viktigt. Den andra 

underkategorin är flexibilitet och handlar om hur stöttande kollegor underlättar 

för medarbetare att vara flexibla och hantera olika situationer bättre. Den tredje 

underkategorin till hanterbarhet är ansvar. Ansvar underlättar arbetsprestation 

och ökar en känsla av att kunna påverka arbetssituationen.  

2.6 Självtillit 

Wood och Bandura (1989) liksom Stajkovic och Luthans (1998) redogör för att 

om en individ tror på sin förmåga att hantera en situation kan det öka deras 

motivation och arbetsprestation. Cook och Artino (2016) beskriver att huruvida 

individer beslutar att följa upp sina drömmar och mål beror till stor del på deras 

tro på den egna förmågan, värderingar och intresse. Wood och Bandura (1989) 

belyser att självtillit är tron på den egna förmågan att mobilisera motivation, 

kognitiva resurser och handlingar för att hantera händelser i livet. Det kan 

förstärka eller försämra individens motivation och prestation. 

Wood och Bandura (1989) samt Cook och Artino (2016) identifierade fyra 

grundläggande källor till den upplevda tron på den egna förmågan. Den mest 

effektiva är genom att bemästra någonting. Att prestera i något område stärker 

tron på den egna förmågan och för att få en hållbar och stabil tro på sig själv så 

krävs det utmaningar som behöver överkommas. En annan källa är att ta efter 

andra eller att se hur det går för andra som är i en liknande situation som en 

själv och kan beskrivas som en social jämförelse. Social övertygelse är en källa 

till tro på den egna förmågan och innebär att självtilliten kan öka om det går att 
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övertyga en individ att de har förmågan att uppnå de mål de har framför sig. 

Med realistisk uppmuntran så är det mer trolig att någon anstränger sig och 

lyckas än om de tvivlar på sig själva. Är uppmuntran orealistisk så är risken att 

de misslyckas och tron på deras självförmåga minskar. 

Stajkovic och Luthans (1998) undersökte relationen mellan självtillit och 

arbetsprestation och gav förslag på hur den mänskliga resursen i organisationer 

kan hanteras för att höja deras tro på sig själva. Generellt så är det viktigt att 

förstå att en tro på den egna förmågan har betydelse för arbetsprestation. Det är 

även viktigt att vara medveten om att tron på den egna förmågan påverkas av 

svårigheten av en uppgift och den förväntade prestationen. 

2.7 Sammanfattning av det teoretiska ramverket 

Nedanstående modell är en sammanfattning av vårt teoretiska ramverk och 

syftar till att visa sambanden och hur vårt teoretiska ramverk hänger ihop. 

Modellen kommer att användas för att besvara våra forskningsfrågor och syftet 

är att se om denna modell stämmer överens med vårt empiriska material för att 

på så sätt kunna hitta likheter och skillnader mellan teori och empiri. 

Figur 1. Sammanfattning av det teoretiska ramverket 
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Utifrån modellen är mål, struktur och strategi viktiga möjliggörare för en 

internationell samverkan. Att använda lämplig teknologi och 

kommunikationskanaler samt praktisera ett ledarskap och utveckla en kultur 

som promotar och driver på utvecklingen av samverkan är också viktiga faktorer 

som bidrar till att skapa en fungerande samverkan för multinationella HR-

funktioner. Kultur, språk, kommunikation, avstånd och tankesätt är de 

barriärer som kan utgöra ett hinder för att utveckla en god samverkan.  

Vidare beskriver modellen effekterna av samverkan, där samverkan kan leda till 

en ökad känsla av sammanhang (KASAM) och en ökad självtillit. De faktorer 

som bidrar och hindrar HR-funktionen att samverka över nationella gränser 

skulle också kunna påverka sambandet mellan samverkan och en känsla av 

sammanhang och självtillit.  

KASAM är en känsla av sammanhang och kan enligt forskning öka både 

arbetsprestation, arbetstillfredsställelse och motivation genom att arbetet bli 

mer meningsfullt, begripligt och hanterbart. Självtilliten kan öka genom att 

samverkan utmanar medarbetarna att lära sig och bli bättre inom sitt område. 

Det kan även bidra till att de lär sig av andra i liknande situation som de själva 

är i. En ökad självtillit kan öka arbetsprestation och motivation då tron på den 

egna förmågan att klara av olika situationer ökar. Ökad KASAM och ökad 

självtillit kan alltså leda till en ökad arbetsprestation, motivation och 

arbetstillfredsställelse.  

Effekterna av KASAM och självtillit skulle kunna ses som belöningar utifrån den 

sociala utbytesteorin vilket innebär att effekterna gör att medarbetarna inom 

HR-funktionerna blir mer engagerade till att delta i deras internationella 

samverkan. Detta då de får ut en ökad känsla av sammanhang, ökad självtillit 

och blir mer motiverade, känner arbetstillfredsställelse och att 

arbetsprestationen ökar. 

  



18 

 

3. METOD 

3.1 Forskningsansats 

Denna studie har som utgångspunkt att besvara våra forskningsfrågor. Vår 

studie bygger på att undersöka den organisatoriska kontexten där det är 

individen som står i centrum. Vi har valt att tillämpa ett tolkande synsätt för att 

kunna uppfylla vårt syfte med studien. Ett tolkande synsätt kan användas för att 

få en ökad förståelse om ett problemområde (Bryman & Bell, 2013). Det är 

genom våra tolkningar av vårt empiriska material som vi har byggt upp en 

förståelse om vårt problemområde. Backman (2008) menar att vi är påverkade 

av våra förutfattade meningar och vår förförståelse om ämnet och vår strävan 

har därför inte varit hitta en absolut sanning. När en studie grundar sig på att 

studera den organisatoriska kontexten är det enligt Bryman och Bell (2013) 

viktigt att vara medveten om att respondenternas svar är påverkade av sin 

omgivning och den kontext de verkar inom. För att kunna uppfylla vårt syfte 

med studien som innebar att bidra med en ökad förståelse ansåg vi därav att vi 

behövde sätta oss in i våra respondenters situation och studera ämnet från deras 

perspektiv och utifrån det göra tolkningar. 

I studien har vårt problemområde studerats både ur ett ekonomiskt- och 

psykologiskt perspektiv för att på så sätt kunna skapa en djupare inblick i hur 

HR-funktioner samverkar mellan gränserna samt hur samverkan kan påverka 

en känsla av sammanhang och självtillit och vilka effekter det kan mynna ut i. 

Vår studie bygger på att studera den organisatoriska kontexten vilket innebär 

att vi behövde studera ämnet utifrån våra respondenters perspektiv då alla 

individer tänker och agerar olika. För att vi skulle kunna besvara våra 

forskningsfrågor och uppfylla vårt syfte med studien har vi därför valt att 

tillämpa en utforskande design och använda en kvalitativ metod som innebär 

att vårt empiriska material har inhämtats genom intervjuer (Backman, 2008). 

 För att kunna besvara våra forskningsfrågor valde vi att genomföra en 

flerfallstudie. En flerfallstudie är användbart för att kunna hitta mönster och för 
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att kunna urskilja skillnader och likheter (Bryman & Bell, 2013). Studien bygger 

på en abduktiv ansats, vilket är en kombination av ett deduktivt och induktivt 

tillvägagångssätt (Alvesson & Sköldberg, 2008). Vi valde en abduktiv ansats för 

att det finns begränsat med forskning inom vårt problemområde och efter att vi 

sammanställt vårt resultat utformade vi vår analys genom att pendla mellan 

teori och resultat.  

Vi har i denna studie tillämpat ett kvalitativt tillvägagångssätt när vi har tolkat 

vårt material för att på så sätt bygga upp en förståelse kring vårt 

problemområde. Vi har strävat efter att tolka vårt material så objektivt som 

möjligt men är medvetna om att vi är påverkade av våra förutfattade meningar 

och hur vi ser på omvärlden samt hur den är konstruerad. Detta menar Patel 

och Davidson (2003) är viktigt att ta hänsyn till vid sammanställningen av vårt 

resultat. Genom att inte omformulera våra respondenters svar i allt för stor grad 

samt att vi valt att belysa vårt resultat med citat har vi på så sätt enligt Patel och 

Davidson (2003) kunnat sammanställa resultatet så objektivt som möjligt. 

 3.2 Datainsamlingsmetod 

I denna studie har vi valt att genomföra personliga intervjuer vid insamlingen 

av vårt empiriska material. Att använda personliga intervjuer vid insamlingen 

av data menar Holme och Solvang (1997) är en lämplig metod för att kunna 

studera den organisatoriska kontexten från respondenternas perspektiv. 

Vid utformningen av vår intervjuguide utgick vi från våra forskningsfrågor. Vi 

valde att använda oss av öppna frågor för att ge respondenterna möjlighet att 

själva berätta deras egna upplevelser kring hur HR-funktionen samverkar och 

vilka faktorer som påverkar deras känsla av sammanhang och självtillit. 

Undersökningen bestod av semistrukturerade intervjuer, vilket innebär att våra 

intervjuer genomfördes utefter de områden vi valt att undersöka samt att 

frågorna bestod av öppna svar. Semistrukturerade intervjuer är en bra metod 

för att kunna få djupare svar med flera olika perspektiv (Bryman & Bell, 2013). 
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3.2.1 Urval 

För att få en djupare förståelse om vårt fenomen har vi valt att undersöka 

fem internationella organisationer som har HR-avdelningar i fler länder som 

innefattar HR-representanter som samverkar internationellt. Vi valde att 

använda oss av både stora multinationella organisationer som är etablerade i 

stora delar av världen samt även mindre internationella företag som är 

verksamma inom Europa och Norden. Vår strävan har varit att samla in ett 

trovärdigt och brett material som skulle ge oss många olika perspektiv på hur 

HR-funktioner samverkar över gränserna samt vilka effekter respondenterna 

upplever att samverkan har. Därför valde vi att intervjua organisationer i olika 

storlek för att på så sätt få ett bredare material samt kunna se om det fanns något 

samband mellan hur de samverkar och vilka effekter samverkan har kopplat till 

storlek och geografiskt avstånd. Vår önskan var att få intervjua minst tre 

medarbetare inom varje organisation för att vi skulle få en bra bild om hur deras 

samverkan fungerar. I en organisation kunde enbart en person delta i vår studie, 

vi valde att använda denna organisation för att det kunde ge ett intressant 

perspektiv på hur samverkan fungerar inom internationella HR-funktioner. Vi 

har valt att lägga störst tyngdpunkt på de organisationer som har gett oss en mer 

omfattande insyn i deras samverkan. Följande tabell är en beskrivning av de 

organisationer vi valt att använda oss av i denna studie. 
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Figur 2. Beskrivning av respondenterna  

Innan samtliga intervjuer påbörjades presenterade vi vårt syfte med studien och 

förklarade att de hade möjlighet att avstå från att svara på våra frågor om de 

upplevde dessa som olämpliga eller att de skulle kunna påverka organisationen 

eller respondenten negativt. Vi var även noga med att förtydliga att all 

information endast kommer att användas i forskningssyfte och att varje 

organisation och respondent kommer att förbli anonyma. Vi har valt anonymitet 

för att vi inte vill lämna ut känslig information för att på så sätt skydda 

organisationerna och våra respondenter från att på något sätt ta skada, därför 

kommer vi att utelämna information om organisationerna samt respondenterna 

så att det inte går att utläsa vilka de är.  Det inspelade materialet kommer även 

att hållas konfidentiellt men kommer att sparas för att öka tillförlitligheten. 
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3.3 Analysmetod 

I denna studie har vi använt det som Alvesson och Sköldberg (2008) beskriver 

som en abduktiv ansats. Detta då vi har byggt upp vår analys genom att växla 

mellan vår teori och empiri och har genom denna metod kunna hitta likheter 

och skillnader mellan vår teoretiska modell och insamlade data. För att öka 

kvalitén på vårt insamlade material transkriberade vi ned allt i textform.  Att 

transkribera ned allt material medförde att vi kunde välja ut lämpliga teman att 

bygga upp vårt resultat på. Med hjälp av olika teman kunde vi fånga upp sådan 

information som var av betydelse för att besvara våra forskningsfrågor (Braun 

& Clarke, 2006). I analysen har en tematisk analysmetod använts. Denna metod 

beskriver Bryman och Bell (2013) är en användbar metod för att kunna 

identifiera och analysera olika mönster i vårt resultat. När vi transkriberat vårt 

material valde vi ut teman utifrån våra forskningsfrågor samt vår teoretiska 

modell som varit utgångspunkten för insamlingen av vår data. För att kunna 

kartlägga hur och varför HR-funktionen samverkar över nationella gränser samt 

vilka faktorer som bidrar och utgör hinder för att samverkan ska leda till en 

känsla av sammanhang och självtillit valde vi att analysera vårt material utifrån 

våra olika teman. Våra teman bestod av varför och hur, framgångsfaktorer för 

KASAM och självtillit, barriärer för KASAM och självtillit samt effekterna av en 

känsla av sammanhang och självtillit. Utifrån detta kategoriserade vi vårt 

material utifrån våra valda teman. Detta medförde att vi kunde skaffa oss en bra 

bild om vad vårt material innehöll och vi kunde urskilja mönster och hitta 

likheter och skillnader i våra respondenters svar. När vi arbetat igenom vårt 

material och kodat texten till våra olika teman utformade vi vår analys och 

jämförde vårt resultat med vår teoretiska modell. 

3.4 Kvalitetshöjande åtgärder 

Bryman och Bell (2013) beskriver att vid kvalitativa studier är det viktig att 

beakta studiens trovärdighet, pålitlighet, överförbarhet och tillförlitlighet. För 

att säkerställa att vi lever upp till dessa kvalitetskriterier har vi valt att studera 
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hur flera olika HR-funktioner samverkar över gränserna, detta har medfört att 

vi har fått flera olika perspektiv på hur olika HR-funktioner samverkar och vilka 

effekter respondenterna upplever att samverkan mynnar ut i, vilket enligt 

Bryman och Bell (2013) ökar studiens trovärdighet. 

Pålitligheten och kvalitén har stärkts genom att vi låtit alla respondenter avstå 

helt från att delta i denna studie och vi har därmed enbart använt oss av 

individer som har haft en egen vilja till att medverka (Bryman & Bell, 2013). Vid 

insamlingen av vår data har vi utgått från en intervjuguide för att på så sätt 

säkerställa att samtliga respondenter ges möjlighet att svara på samma frågor, 

vilket Bryman och Bell (2013) förklarar ökar kvalitén och trovärdigheten i våra 

respondenters svar.  Vi har i god tid informerat vårt syfte med studien samt varit 

tydliga med att förklara att det fanns möjlighet att avstå från att svara på frågor 

om de ansåg att dessa var olämpliga. Detta medförde att vi gav våra 

respondenter möjlighet att kunna förbereda sig väl inför intervjun.  

Vid sammanställningen av vårt empiriska material har vi tillämpat samma 

analysmetod för samtliga intervjuer och har därmed kunnat jämföra våra 

respondenters svar på ett trovärdigt och pålitligt sätt. För att öka studiens 

tillförlitlighet har vi utifrån Bryman och Bells (2013) beskrivning valt att 

använda oss av citat vid sammanställningen av vårt resultat för att på så sätt 

säkerställa att vi har tolkat våra respondenters svar i rätt kontext och så objektivt 

som möjligt. 

Vi har i denna studie varit medvetna om att vi har studerat den organisatoriska 

kontexten, vilket innebär att när vi genomförde våra intervjuer är tid, plats och 

rum faktorer som påverkat respondenternas svar. Bryman och Bell (2013) 

menar att det inte går att frysa en social miljö, detta då människan är i ständig 

förändring vilket betyder att om studien skulle återupprepas igen vid en annan 

tidpunkt och plats skulle svaren se annorlunda. För att öka överförbarheten i 

vår studie har vi därför valt att beskriva vårt problemområde och hur 

undersökningen genomförts så detaljerat som möjligt. 
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4.  RESULTAT 

4.1 Organisationsöversikt  

 

4.2 Samverkan inom internationella HR-funktioner 

Majoriteten av samtliga respondenter beskrev att för dem innebär samverkan 

att arbeta tillsammans med andra för att uppnå gemensamma mål och få en 

ökad kvalité inom den globala HR-funktionen. Flertalet av respondenterna 

förklarade att samverkan handlar om att dela med sig av och utnyttja varandras 
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resurser och kompetens på bästa sätt för att kunna uppnå gemensamma mål, 

vilket kan liknas med Naidoo och Sutherlands (2016) beskrivning av samverkan.  

Samverkan för HR-funktionerna innebär att inte jobba isolerat utan 

tillsammans med andra och att dela på ansträngningen som krävs för att 

åstadkomma ett resultat, vilket i denna mening innebär att ta emot och dela med 

sig av sina kunskaper och erfarenheter till varandra.  

Samtliga HR-funktioner använder sig främst av teknologiska verktyg för att 

samverka med varandra över internationella gränser. Skype, Telefon, Email, 

Microsoft teams och Sharepoint är plattformar eller verktyg som samtliga 

respondenter använder sig av för att kommunicera och interagera med 

varandra. De teknologiska verktygen används för att diskutera, dela information 

och dokument, ställa frågor samt ta del av varandras arbeten. De organisationer 

som endast är belägna inom Europa samverkar också genom fysiska möten, där 

de går igenom HR-funktionens mål och processer samt diskuterar olika frågor.  

4.3 Faktorer som bidrar till en ökad känsla av sammanhang och 

självtillit 

I resultatet framkommer det att teknologi, fysiska träffar, ledarskap, kultur och 

struktur är de framgångsfaktorer som på olika sätt möjliggör att internationell 

samverkan kan påverka medarbetarnas känsla av sammanhang och självtillit. 

Att känna grupptillhörighet samt få ett utbyte av kunskap, erfarenheter, 

kompetenser och resurser bidrar till att deras arbete blir mer meningsfullt och 

hanterbart. Genom att kunna föra dialog, diskutera och få återkoppling får de 

en ökad förståelse för helheten vilket framhävs bidra till att deras arbete blir mer 

begripligt. När medarbetarnas arbete blir mer meningsfullt, hanterbart och 

begripligt leder det till en ökad känsla av sammanhang enligt Hultberg (2007) 

och Nilsson et al. (2012) samt Feldt et al. (2004). Medarbetarnas självtillit 

upplevs öka när de kan få en inblick i varandras arbeten som gör att de kan lära 

från och jämföra sig med varandra, vilket kan härledas till faktorer som Wood 
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och Bandura (1989)  samt Cook och Artino (2016) beskriver kan öka tron på den 

egna förmågan. 

4.3.1 Teknologi  

De teknologiska plattformarna beskrivs vara HR-funktionens viktigaste 

hjälpmedel för att kunna, kommunicera, bygga relationer samt utbyta 

kunskaper erfarenheter och resurser med varandra över nationella gränser 

vilket kan styrkas av Brass et al. (2004). En HR-chef beskriver hur viktig 

teknologin är för att kunna samverka över nationella gränser: 

“The technology are the greatest enabler today for collaboration across 

borders, because if we would have to “post” mail, it would take ages” - HR-

chef, organisation B. 

Skype for business   

Skype används framförallt för konferenssamtal och för att kunna dela 

presentationer och dataskärmar med varandra, vilket gör att de kan dela 

erfarenheter, utbyta kunskaper och resurser samt ta del av varandras arbeten 

vilket är faktorer som kan öka en känsla av sammanhang. Det leder även till att 

de får insyn i varandras arbeten och kan lära sig av varandra vilket kan öka tron 

på den egna förmågan. Skype kan användas som ett komplement för fysiska 

möten och telefonsamtal och används kontinuerligt för att bibehålla kontakten. 

Att använda Skype bidrar till en ökad känsla av sammanhang genom att de kan 

ta del av samma information samt att de kan föra diskussion och ge varandra 

feedback. Detta resulterar i att de kan få en mer enhetlig bild och en ökad 

förståelse för HR-funktionens mål och visioner samt hur deras egna arbete 

bidrar till helheten.  

Skype beskrivs vara en viktig teknologisk plattform för samverkan, detta genom 

att det för individerna närmare varandra över nationella gränser som möjliggör 

att de kan lösa problem tillsammans. Skype bidrar till att de får en form av 

mänsklig kontakt till varandra, vilket är viktigt för medarbetarna inom HR-
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funktionen. Skype framhävs även kunna användas för att förena medarbetarna 

över nationella gränser vilket stärker grupptillhörigheten för medarbetarna som 

är en faktor som gör att medarbetarna upplever en ökad känsla av sammanhang. 

En respondent beskriver hur Skype för människor närmare varandra över 

nationella gränser och att det bidrar till en ökad grupptillhörighet:  

“Skype for business has changed our collaboration. It has brought people 

closer, human contact and human touch is so important, so having 

technology is fantastic... I feel connected with my colleagues” - Global HR-

medarbetare, organisation A. 

Microsoft teams och Sharepoint 

Microsoft teams och Sharepoint är två verktyg som tillämpas av samtliga HR-

funktioner. Dessa plattformar används för att dela med sig av dokument och 

delge information. Båda verktygen erbjuder även möjligheten till att skapa olika 

grupper där de kan diskutera och ställa olika frågor till varandra. Genom dessa 

verktyg kan HR-funktionen dela med sig av sina kunskaper, kompetenser och 

erfarenheter vilket bidrar till en ökad känsla av sammanhang. De kan också lära 

av varandra inom olika områden som stärker tron på den egna förmågan och 

ger dem möjlighet till att utvecklas i sina HR-roller. Detta förklarar en HR-chef 

på följande sätt: 

“Sedan är det ju så att man alltid kan slänga ut en fråga på ex Teams och 

fråga om det är någon annan som har gjort det där förut. På så sätt så delar 

mina kollegor sin kompetens med mig vilket gör att jag utvecklas i min 

yrkesroll också och får mer erfarenhet. Så det är både att det hjälper mig i 

arbetet, att jag inte behöver uppfinna allt själv men också att jag utvecklas 

som person och i HR-rollen” - HR-chef, organisation D. 

Email 

Samtliga HR-funktioner använder sig av Email men det kan upplevas 

övermäktigt med många mail och mycket information. Email används 
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framförallt för att boka in personliga möten eller delge information till specifika 

personer. Dock upplevs Email som opersonligt och är inte ett effektivt forum för 

att dela gemensamma dokument och ställa frågor över nationella gränser. Email 

används av samtliga respondenter men beskrivs vara en sämre 

kommunikationskanal för att utbyta kunskaper, erfarenheter och resurser 

mellan varandra och är det verktyg som har minst påverkan på medarbetarnas 

känsla av sammanhang och självtillit vilket en HR-chef belyser på följande sätt:  

“Email är vanskligt, mängden utmanar, det blir ganska opersonligt och 

oeffektivt på sätt och vis” - HR-chef, organisation B. 

4.3.2 Fysiska träffar 

Möjligheten till fysiska träffar beskriver majoriteten av respondenterna ökar 

förutsättningarna till att skapa relationer och tillit till varandra vilket även 

Oparaocha (2015) redogör för. Goda relationer och tillit verkar vara viktigt för 

att samverkan ska ge respondenterna en ökad känsla av sammanhang och 

självtillit. De HR-funktioner som är verksamma inom Europa har ett antal 

fysiska träffar varje år med samtliga HR-chefer från respektive land, däremot 

har de större globala organisationerna inte samma möjligheter till att träffas på 

grund av avståndet och tillgången till resurser.  De organisationer som har 

möjlighet att träffas beskriver att dessa möten bidrar till att de kan få en 

gemensam förståelse, bli en mer enhetlig HR-funktion samt att de kan lära 

känna varandra, bygga tillit och starkare relationer. En HR-direktör beskriver 

vikten av att ha fysiska träffar för att kunna bygga relationer som bidrar till ett 

ökat kunskapsflöde såhär: 

“Jag tycker att det är viktigt att bygga en relation mellan varandra, jag tror 

att har man en relation så är det lättare att få till en samverkan och få till det 

där om att man kan utbyta idéer och utveckla saker ihop. Då får de också 

reda på hur de andra har gjort… Så mötena och agendorna är väldigt 

viktiga” - HR-direktör, organisation D. 
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Vidare förklarar merparten av respondenterna från de mer globala HR-

funktionerna att det skulle varit önskvärt att ha fysiska träffar för att kunna 

utveckla goda relationer. Deras samverkan består endast av virtuell kontakt 

vilket gör det svårare att skapa starka relationer och bygga upp en tillit till 

varandra över nationella gränser. Även om de använder sig av många olika 

teknologier för att utbyta kunskap, dela dokument och lära av varandra som 

bidrar till en ökad känsla av sammanhang och självtillit, så beskrivs fysiska 

träffar vara en viktig faktor för att skapa starkare relationer vilket även Brass et 

al. (2004) belyser att tidigare forskning har kommit fram till. Nedan beskriver 

en global HR-medarbetare hur teknologi inte kan utgöra ett substitut för fysiska 

möten:  

“Even if we do have the technology to avoid this, we need to work more on 

getting people together. I mean, no matter how much technology you have , 

skype-conference calls, I believe that this is no substitute to getting to know 

people, seeing someone, having lunch together, those are thing that ties 

people together” - Global HR-medarbetare, organisation A. 

Det framgår utifrån respondenternas beskrivning att en god relation bidrar till 

en mer fungerande samverkan. En stark relation gör att respondenterna känner 

en ökad grupptillhörighet och har lättare för att ta kontakt med varandra vilket 

gör att de kan dela kunskaper, erfarenheter och resurser samt lära av varandra. 

Respondenterna beskriver att fysiska träffar är en viktig faktor som bidrar till en 

ökad känsla av sammanhang genom att de får en ökad grupptillhörighet samt 

att de kan utbyta kunskaper och få tillgång till resurser, vilket kan styrkas av 

Hultberg (2007) och Nilsson et al. (2012) och till viss del även Feldt et al. (2004). 

Fysiska möten bidrar även till att de kan lära av varandra samt få en ökad insikt 

i varandras arbeten, vilket utifrån Wood och Bandura (1989) samt Cook och 

Artino (2016) kan tolkas som det har en ökad effekt på respondenternas 

självtillit.  
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4.3.3 Ledarskap och kultur 

Resultatet visar också att för flertalet av organisationerna är ledarskapet en 

viktig faktor för hur framgångsrik deras samverkan är vilket även Naidoo och 

Sutherland (2016) liksom Park och Mense-Petermann (2014) redogör för. Flera 

respondenter från samtliga HR-funktioner beskriver att det behövs en ledare 

som avsätter tid och resurser och utvecklar processer som gör det möjligt för 

individerna att samverka över nationella gränser. Att ledaren är aktiv i att driva 

HR-funktionens samverkan framåt samt påpekar vikten att samverka med 

varandra över nationella gränser bidrar till ett ökat engagemang och ökad vilja 

hos medarbetarna till att utbyta kunskaper, erfarenheter och resurser samt ge 

varandra feedback, vilket är faktorer som gör att medarbetarna kan uppnå en 

högre känsla av sammanhang.  

Ytterligare en aspekt till varför ledarskapet är viktigt är för att det krävs en 

ledare som kan kommunicera ut organisationens mål och hur dessa ska uppnås 

på ett begripligt sätt så att medarbetarna kan få en förståelse om hur deras 

arbete bidrar till helheten vilket kan styrkas av Park och Mense-Petermann 

(2014). När medarbetarna upplever att deras arbete blir mer begripligt kan det 

enligt Hultberg (2007) och Nilsson et al. (2012) stärka känslan av sammanhang. 

En respondent belyser hur viktigt ledarskapet är på följande sätt: 

 “Leadership for collaboration is absolutely necessary, in the sense that the 

communications of our objectives must be extremely clear... all people need to 

understand where we are going and how we are getting there, otherwise it’s 

very difficult for people to understand how they made something”- Global 

HR-medarbetare, organisation A. 

Vidare belyser flertalet respondenter att organisationskulturen är en viktig del i 

hur väl deras samverkan fungerar över nationella gränser. Det är viktigt att ha 

en kultur som präglas av att alla förväntas samverka, dela erfarenheter och ge 

feedback. Detta då det ökar förutsättningarna för att utbyta kunskaper, 

erfarenheter och resurser samt få en grupptillhörighet med varandra vilket kan 
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öka en känsla av sammanhang. Det kan även leda till att de får insyn i varandras 

arbete och kan lära av varandra vilket kan öka deras tro på den egna förmågan. 

Kulturen framhävs vara en drivande faktor till huruvida samverkan sker inom 

HR-funktionen på en internationell nivå vilken även Latif och Ullah (2016) 

liksom Oparaocha (2015)  argumenterar för. Genom att ha en kultur som 

främjar samverkan kan det bidra till ett ökat engagemang till att interagera och 

samverka med andra individer. En HR-chef betonar vikten av att ha en kultur 

som främjar samverkan på följande sätt: 

“Det finns ju kulturella skillnader i hur saker och ting funkar och hur pass 

öppen man är med feedback eller inte ge feedback, sedan är det ju också att 

man förväntas samverka och dela alla erfarenheter, ge feedback och ta 

initiativ till att samverka. Det ligger liksom i ens mål och det förväntas i vår 

kultur” - HR-Chef, Organisation A. 

Att ha en kultur som är transparent där medarbetarna kan ha en öppen dialog 

och vågar dela saker som de upplever är svåra är viktigt för att medarbetarna 

ska få en ökad grupptillhörighet vilket främjar kunskapsutbytet, samt att de kan 

ta hjälp av och lära av varandra för att lösa svåra uppgifter. Följande respondent 

belyser hur viktigt det är att känna grupptillhörighet och ha en öppen dialog med 

sina internationella kollegor:  

”Det är viktigt att ha en öppen dialog...det är det som jag tycker är viktigt, 

man ska känna sig så trygg i gruppen att man faktiskt vågar delge saker som 

man inte kan och på så sätt få hjälp från gruppen och få mer stöd och 

utveckling” - HR-direktör, Organisation D. 

4.3.4 Struktur och roller 

Samtliga respondenter betonar vikten av att ingå i ett globalt HR-team oavsett 

gruppens struktur eller vilken roll de har i HR-funktionen. Genom att arbeta 

tillsammans blir de starkare som grupp och kan bidra med sina olika 
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kompetenser och erfarenheter för att lösa svåra uppgifter tillsammans, vilket 

förklaras av en HR-direktör på följande sätt: 

“So yes collaboration in general you get a better and broader picture, and 

that comes out when groups come together and joins forces as a group. You 

are stronger as a team than acting on your own” - HR-direktör, Organisation 

C. 

Det framkommer att strukturen och vilken roll respondenterna har i HR-

funktionen är faktorer som påverkar hur de upplever att deras internationella 

samverkan bidrar till en ökad känsla av sammanhang och självtillit. De 

respondenter som är ensamma i sina roller på lokal nivå upplever att de får en 

ökad grupptillhörighet av internationell samverkan, detta genom att de har ett 

högre behov av att känna en tillhörighet och ingå i ett internationellt HR-team 

när de inte har någon att vända sig till lokalt. Att känna tillhörighet och 

gemenskap med internationella kollegor bidrar till en ökad känsla av 

sammanhang då dem är beroende av att ingå i ett internationellt HR-team för 

att kunna utbyta kunskaper, erfarenheter samt få feedback och tillgång till de 

resurser som gör att de kan utföra sina arbetsuppgifter.  

Det framkommer också att för de respondenter som är ensamma i sina roller 

lokalt är internationell samverkan viktigt för att kunna bygga upp en självtillit. 

Tron på den egna förmågan ökar om de kan bli bekräftade av någon som 

befinner sig i en liknande roll och har motsvarande kunskaper. Vilket beskrivs 

av en HR-chef på följande sätt: 

“Ja eftersom att vi är ganska isolerade specialister så tror jag att, för att 

bygga självtillit så är det viktigt att bli bekräftad av någon som har samma 

kunskap som sig själv” - HR-chef, Organisation D. 

För de respondenter som har en global HR-roll fyller deras internationella 

samverkan med andra kollegor en mycket viktig funktion för att kunna utbyta 

kunskaper, erfarenheter och få tillgång till information och resurser som gör att 
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de kan utföra sitt arbete på ett bra sätt. Genom att samverka med internationella 

kollegor kan respondenterna lära av varandras kunskaper och erfarenheter som 

bidrar till att deras arbete blir mer meningsfullt. Vilket en global HR-

medarbetare beskriver på följande sätt: 

“When you are working in teams crosscountry, its meaningful because I meet 

people who are very experienced and I meet people with competence and 

experiences that I do not have myself. So, in the word of meaningful as an 

individual I would say its a learning point” Global HR, Organisation A. 

Däremot så framkommer det att de respondenterna som har en global roll men 

som samtidigt har ett lokalt team att vända sig till känner en starkare 

grupptillhörighet hos sitt lokala HR-team än med sina globala kollegor. 

Anledningen beskrivs vara för att de har en närmare relation till varandra vilket 

gör att de enklare kan ta kontakt, diskutera och hjälpa varandra i olika frågor. 

Vilket en lokal HR-chef belyser såhär:  

“Men jag tror att för mig så har jag min tillhörighet mer i HR-funktionen 

Sverige. Där har jag min grupptillhörighet och min kollegiala gemenskap. 

Jag tror att jag i den Nordiska HR gruppen också har någon form av 

grupptillhörighet, men den är minst” - HR-chef, Organisation C. 

4.4 Faktorer som utgör barriärer för en ökad känsla av 

sammanhang och självtillit 

I resultatet framkommer det att geografiskt avstånd, tid samt kultur är de 

faktorer som på olika sätt kan utgöra barriärer för att internationell samverkan 

ska bidra till det som Hultberg (2007), Nilsson et al. (2012), Feldt et al. (2004) 

beskriver kan öka en känsla av sammanhang samt Wood och Bandura (1989) 

och Cook och Artino (2016) kan påverka självtilliten hos medarbetarna inom 

HR-funktionerna.  
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4.4.1 Avstånd och Tid 

För de organisationer som har en stor geografisk spridning upplevs avståndet 

utgöra en barriär för att kunna ha fysiska möten. Avståndet gör det svårare att 

bygga upp en relation och tillit till varandra. Stora avstånd gör det svårare att få 

inblick i och förståelse för varandras arbeten och därmed går det åt mycket tid 

och energi till att hitta en gemensam lösning i olika problem vilket kan försvåra 

både en känsla av sammanhang och självtillit. Detta beskriver en lokal HR-chef 

på följande sätt: 

“Det går onödigt mycket tid åt att enas och mötas och förstå varandra för att 

man sitter så fruktansvärt långt ifrån varandra och så ska vi försöka hitta 

någon lösning kring något utan att vi egentligen har så jättestor inblick i 

varandras verklighet” - HR-chef, Organisation E. 

Avståndet kan leda till att respondenterna arbetar i olika tidszoner vilket ökar 

komplexiteten i att vara tillgänglig och hjälpa varandra, det minskar 

möjligheterna till utbyte och insyn mellan respondenterna vilket kan påverka 

känslan av sammanhang och självtillit negativt. 

Majoriteten av respondenterna framhäver att tid är en bristvara och utgör en 

barriär för deras internationella samverkan. Många upplever att deras egna 

arbetsuppgifter tar upp en stor del av deras vardag och att det därför är svårt att 

höja blicken och ta hjälp av någon annan samt att ta sig tid till att sätta sig in i 

varandras arbeten. Det minskar möjligheten till att få tillgång till varandras 

kunskaper, erfarenheter och resurser samt att lära av varandra, vilket gör att en 

känsla av sammanhang och självtillit inte ökar. Detta beskrivs av en Global HR 

medarbetare på det här sättet: 

“I think time is a big barrier, because everyone is very busy and can not 

always take a step back and look at what others are doing, often they have so 

much to do and have to stay focused on their day to day job” - Global HR, 

Organisation A. 
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4.4.2 Kultur och språk 

Kulturella skillnader utgör en tydlig barriär för medarbetarna inom HR-

funktionerna för att skapa en fungerande internationell samverkan som bidrar 

till en ökad känsla av sammanhang och självtillit. Varje land har ett eget språk, 

olika sätt att tänka och agera samt olika lagstiftning vilket kan göra det svårare 

för medarbetarna att kommunicera och förstå varandra vilket även Hollensen 

(2007) redogör för. De medarbetare som inte kan förstå eller uttrycka sig på 

engelska är inte lika aktiva och engagerade i den internationella samverkan. 

Detta medför att de har svårare att skapa starka relationer och få en tillhörighet 

med sina internationella kollegor. Att dessa personer inte är lika aktiva i den 

internationella samverkan medför att deras tillgång till utbyte av kunskap och 

resurser minskar vilket leder till att internationell samverkan har mindre 

påverkan på deras känsla av sammanhang. Det påverkar även hela HR-

funktionen negativt i form av att de får mindre insyn i varandras arbeten vilket 

gör att de inte utnyttjar möjligheten till att kunna lära av varandra, det leder till 

att samverkan bidrar mindre till deras självtillit. Nedan beskriver en global HR-

medarbetare hur språk kan utgöra ett hinder för att kunna förstå varandra över 

nationella gränser och hur viktigt det är att alla kan förstå och vara delaktig i 

deras internationella samverkan: 

“That we speak different languages are also a challenge. I think that there is 

always more that we can do, to how can we make sure that people that are 

based in other countries can be able to understand and join the collaboration, 

so we can learn more from each other and share experiences and knowledge” 

- Global HR, Organisation A. 

Att varje land har sin egen kultur och lagstiftning innebär att varje lands HR-

funktion måste lokalanpassa alla globala processer och mål efter varje lands 

förutsättningar, behov och lagar. För att kunna utveckla gemensamma 

processer samt uppnå HR-funktionens mål är det viktigt att medarbetarna tar 

hänsyn till varandras kulturella skillnader samt att dem sätter sig in i och lär sig 
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hur de olika kulturerna fungerar vilket både respondenterna och Hollensen 

(2007) beskriver är en utmaning. För att de ska kunna bidra med sin kompetens 

och kunskap, nå sina mål samt kunna ge stöd i lokalanpassade processer som 

bidrar till en känsla av sammanhang krävs att de har en god insyn i varandras 

kulturer. Att få insyn i varandras kulturer ökar möjligheten till att de kan ta 

lärdom av och jämföra sig med varandra vilket kan öka självtillit. För att 

samverkan ska bidra till en ökad känsla av sammanhang och självtillit är det 

nödvändigt att medarbetarna hittar ett sätt att interagera med varandra där de 

tar hänsyn till och förstår varandras kulturella skillnader. Detta förklarar en HR-

direktör i ett nordiskt företag på det här sättet: 

“You need to learn how to act and learn the differences between the people in 

the other countries and you need to learn how to interact with the other 

countries” - HR-direktör, Organisation C. 

4.5 Effekterna av sambandet mellan samverkan en känsla av 

sammanhang och självtillit 

4.5.1 Arbetsprestation  

Resultatet visar att medarbetarna inom HR-funktionerna får en ökad känsla av 

sammanhang och självtillit genom internationell samverkan. Att få tillgång till 

varandras kunskaper, erfarenheter och kompetenser ökar respondenternas 

kompetensbas samt att de kan få idéer och inspiration från andra. Samverkan 

bidrar till att de får en ökad insyn i varandras arbete samt kan jämföra sig med 

varandra och kan därmed utvärdera sin egen prestation i förhållande till sina 

kollegors. Den ökade kompetensbasen i kombination med att de får en ökad 

insyn och kan jämföra sig med varandra upplevs öka medarbetarnas 

arbetsprestation. Detta genom att de kan lösa problem och utföra sina 

arbetsuppgifter på ett bättre sätt. Utifrån tidigare forskning tyder detta på att 

internationell samverkan bidrar till en ökad arbetsprestation genom faktorer 

som ökar en känsla av sammanhang (Hultberg, 2007; Nilsson et al., 2012; Feldt 

et al., 2004) men även faktorer som bidrar till självtillit (Wood & Bandura, 1989; 
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Cook & Artino, 2016). Nedan beskriver en respondent hur de genom samverkan 

kan jämföra sig med andra som bidrar till en ökad arbetsprestation: 

“Genom samverkan får man ju någon att jämföra sig med och kan se vad jag 

borde prestera. Så att absolut, Det leder till att jag presterar bättre, där 

kommer tävlingsinstinkten fram, man vill vara bäst” - HR-medarbetare, 

organisation C. 

Att samverka internationellt gör att medarbetarna blir medvetna om sina 

svagheter och vilka områden de behöver utveckla och lära sig mer om. Att vara 

medveten om sina kompetenshål beskrivs vara en faktor som ökar 

medarbetarnas arbetsprestation. Att vara medveten om sina svagheter beskrivs 

inte av Hultberg (2007) och Nilsson et al. (2012) vara en faktor som bidrar till 

en ökad känsla av sammanhang. Däremot beskriver respondenterna att vara 

medveten om sina svagheter är en styrka då de upplever att de tror mer på sig 

själva och sin egen förmåga, genom att de vet vad de kan och vart deras 

begränsningar ligger. Vilket innebär att de kan se i vilka områden de behöver 

anstränga sig mer och vart de behöver samverka för att kunna prestera och 

utföra sina arbetsuppgifter. Det framkommer att en ökad tro på den egna 

förmågan har en positiv påverkan på medarbetarnas arbetsprestation vilket 

styrks av Stajkovic och Luthans (1998). I Följande citat beskriver en Global HR-

medarbetare hur internationell samverkan kan bidra till att se sina svagheter 

och hur det kan leda till en ökad arbetsprestation:  

“First of all you learn through collaboration, especially you learn where your 

weak points are, which can make me perform better because I know where I 

need to put in extra effort or get help from others ” - Global HR-medarbetare, 

organisation A. 

4.5.2 Arbetstillfredsställelse  

Att knyta an till sina kollegor, bygga relationer som gör att de kan diskutera och 

arbeta tillsammans bidrar till en ökad arbetstillfredsställelse. Respondenterna 
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menar att de får mycket energi när de samverkar med andra och får möjlighet 

att påverka, ge feedback och synpunkter, vilket bidrar till att de får en ökad 

trivsel på arbetet. Att samverka med internationella kollegor gör att deras arbete 

blir mer begripligt och meningsfullt när de förstår syftet med vissa 

arbetsuppgifter. Att ha goda sociala relationer samt en dialog med andra 

kollegor bidrar till en ökad förståelse för hela HR-funktionens mål och visioner 

samt hur deras egna arbete bidrar till att dessa uppnås. Detta är faktorer 

som respondenterna beskriver har en positiv påverkan på deras 

arbetstillfredsställelse, detta genom att de förstår syftet och vilken roll de fyller 

i HR-funktionen vilket kan strykas av Hultberg (2007) samt Feldt et al. (2004). 

En respondent förklarar hur viktigt det är med samverkan för att trivas på 

arbetet på följande sätt: 

“Genom att förstå varför så blir arbetet mer begripligt men också mer 

meningsfullt. Utan interaktion eller utan dialog med andra så har jag ju bara 

mitt perspektiv. För att förstå helheten och få det större perspektivet så 

behöver man ha en dialog… för mig är samverkan väldigt viktigt för att jag 

ska trivas” - HR-chef, Organisation A. 

4.5.3 Motivation 

Internationell samverkan beskrivs påverka medarbetarnas arbetsmotivation på 

flera olika sätt. Genom att de får en ökad känsla av sammanhang där de kan 

utbyta kunskaper, erfarenheter och perspektiv med varandra kan de få tillgång 

till de resurser som krävs för att uppnå sina mål och ett bättre resultat, vilket 

både respondenterna samt Hultberg (2007) belyser är faktorer som ökar deras 

arbetsmotivation. En respondent beskriver hur motivationen ökar genom att 

dela tankar och idéer med sina kollegor på följande sätt: 

“It gives me motivation to share ideas that open up your own mind and you 

get other perspectives and it helps you develop yourself and perform better” - 

HR-chef, Organisation D. 
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Att ingå i ett team och känna grupptillhörighet beskrivs vara en viktig 

motivationsfaktor, vilket kan styrkas av Nilsson et al. (2012). Genom samverkan 

kan de få en ökad känsla av tillhörighet vilket resulterar i en ökad vilja att bidra 

till gruppen. Detta för att de vill få en känsla av att de bidragit med någonting 

värdefullt som hjälper dem och gruppen framåt.  En global HR-medarbetare 

beskriver sin syn på grupptillhörighet såhär: 

“When you are collaborating you want to be a teamplayer and I think you 

push yourself to deliver because you want to get that positive response from 

people. When you are a part of a group you want to make sure that your 

contribution is valuable and I think that is gratifying, you feel motivated 

when you can see that you had a role in what made the success happen” - 

Global HR, Organisation A. 

Att samverka bidrar också till att medarbetarna kan jämföra sig med varandra 

vilket gör att de kan se hur de andra i gruppen presterar. Detta ökar deras 

motivation till att vilja utvecklas och prestera minst lika bra som sina kollegor. 

Det kan leda till en ökad tro på den egna förmågan vilket Wood och Bandura 

(1989) liksom Stajkovic och Luthans (1998) samt Cook och Artino (2016) 

beskriver leder till en ökad arbetsmotivation. Att motivationen ökar genom att 

se hur de andra i gruppen presterar beskriver en respondent följande: 

“So I think that it’s like running with a group, you are just as fast as the 

slowest one but you are getting pushed and motivated by the one who is 

running faster and you want to catch up. So you’re training and training to 

get better and to be a part of the fastest ones. It keeps the motivation high” - 

HR-chef, organisation D. 

4.5.4 Belöningar 

För medarbetarna inom HR-funktionerna bidrar deras internationella 

samverkan till en ökad känsla av sammanhang och självtillit. De upplever att det 

bidrar till flera positiva effekter som ökar deras arbetsmotivation, 
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arbetsprestation och arbetstillfredsställelse.  Samtliga respondenter beskriver 

att de känner sig motiverade och engagerade till att samverka internationellt 

vilket kan utifrån Dijkstrs (2015) liksom Wang och Noes (2010) beskrivning av 

den sociala utbytesteorin tolkas som att medarbetarna upplever effekterna av en 

känsla av sammanhang och självtillit som en belöning. En global HR-

medarbetare beskriver hur viktig samverkan är för att nå framgång: 

” The nature of my role is to collaborate, otherwise I wouldn’t be successful. 

But the reason I feel motivated to collaborate is that I have seen so many 

examples where I have been able to benefit from different people with 

different skills and experiences. At the end of the day I know that I’m going to 

be more successful in my work if I’m able to collaborate effectively. - Global 

HR, Organisation A. 

4.6 Summering 

Figur 3. En sammanfattande modell av resultatet. 

Sammanfattningsvis visar resultatet att HR-funktionen samverkar 

internationellt för att tillsammans bli mer enhetliga och effektiva samt uppnå 

gemensamma mål. HR-funktionerna använder sig framförallt av olika 



41 

 

teknologiska plattformar och verktyg för att samverka över nationella gränser. 

Framgångsfaktorerna för att internationell samverkan ska bidra till en ökad 

känsla av sammanhang och självtillit är teknologi, fysiska möten, ledarskap och 

kultur samt struktur och roller. De faktorer som utgör en barriär är tid och 

geografiskt avstånd samt nationella kulturskillnader. Dessa faktorer kan bidra 

till att medarbetarna upplever att internationell samverkan har en mindre 

påverkan på deras känsla av sammanhang och självtillit.  

Resultatet visar också att när internationell samverkan bidrar till en ökad känsla 

av sammanhang och självtillit kan det leda till effekter som ökad 

arbetsprestation, motivation och arbetstillfredsställelse. En ökad 

arbetsprestation, motivation och arbetstillfredsställelse kan liknas med att 

medarbetarna upplever dessa effekter som belöningar utifrån den sociala 

utbytesteorin och känner sig därmed mer engagerade och motiverade till att 

samverka internationellt.  
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5.  DISKUSSION OCH SLUTSATS 

Denna studie har ämnat undersöka vilka faktorer som påverkar sambandet 

mellan internationell samverkan och en känsla av sammanhang och självtillit i 

internationella HR-funktioner samt vilka effekter detta kan resultera i för 

medarbetarna. Studien grundar sig på en modell vi har skapat som är utformad 

efter vad tidigare forskning har kommit fram till om samverkan, en känsla av 

sammanhang, självtillit och SIHRM. Vår teoretiska modell har använts som 

utgångspunkt för resultatet och den bidrar till att visa på sambandet mellan de 

faktorer som bidrar till respektive hindrar att internationell samverkan ska 

bidra till en känsla av sammanhang och självtillit samt vilka olika effekter det 

kan mynna ut i. 

5.1 Studiens teoretiska bidrag  

Studiens första bidrag är till litteraturen inom SIHRM. Tidigare forskning är 

överens om att samverkan fyller en essentiell funktion för att internationella 

HR-funktioner ska bli mer enhetliga, effektiva, uppnå gemensamma mål samt 

bidra med ett värde till organisationen. Däremot finns det en tydlig avsaknad i 

hur samverkan kan bidra med en känsla av sammanhang och självtillit. 

Hultberg (2007), Nilsson et al. (2012), Wood och Bandura (1989) samt Stajkovic 

och Luthans (1998) menar att dessa faktorer kan bidra till flera positiva effekter 

som ökad arbetsmotivation, prestation och arbetstillfredsställelse. Därför har vi 

i denna studie haft som utgångspunkt att bidra med en ökad förståelse om vilka 

faktorer som förstärker och utgör hinder för att internationell samverkan ska 

bidra till en känsla av sammanhang och självtillit samt vilka effekter det kan 

mynna ut i för HR-medarbetarna.   

Tidigare forskning har kommit fram till att (1) teknologi, relationer, mål och 

strategier samt kultur och ledarskap är faktorer som främjar internationell 

samverkan och att (2) kultur, språk, avstånd och synsätt utgör barriärer för att 

bygga upp en fungerande samverkan. Vårt resultat visar att dessa 
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samverkansfaktorer på olika sätt också har en påverkan på medarbetarnas 

känsla av sammanhang och självtillit. 

I vårt resultat framkommer det att (1) teknologi bidrar till en ökad 

grupptillhörighet, utbyte av kunskaper, erfarenheter och resurser, samt få en 

ökad förståelse för helheten och deras individuella bidrag till HR-funktionen 

vilket bidrar till en ökad känsla av sammanhang. Teknologin möjliggör även att 

de kan lära av och jämföra sig med varandra vilket har en positiv effekt på 

medarbetarnas självtillit. (2) Fysiska träffar ger en ökad känsla av sammanhang 

i form av att fysiska träffar stärker relationer och grupptillhörigheten. Det ger 

även medarbetarna möjlighet att diskutera och lösa problem samt få en ökad 

förståelse för mål och visioner. Fysiska träffar är också ett forum där 

medarbetarna kan lära av varandra vilket ökar deras självtillit. (3) Att ledaren 

driver på och promotar samverkan samt att organisationen har en kultur som 

främjar samverkan över nationella gränser är två viktiga framgångsfaktorer för 

att samverkan ska bidra till en känsla av sammanhang och självtillit. Detta 

genom att det ökar viljan och engagemanget hos medarbetarna till att utbyta 

kunskaper, erfarenheter och resurser med varandra samt att de kan få insyn i 

och ta lärdom av varandras arbeten. (4) Något som inte framkommer i teorin 

men som vårt resultat visar är att HR-funktionens struktur och medarbetarnas 

roller har en betydelse för hur internationell samverkan påverkar HR-

medarbetarnas känsla av sammanhang och självtillit. De medarbetare som är 

ensamma i sitt land lokalt och de som har en global roll har större behov av att 

samverka med internationella kollegor för att få en grupptillhörighet, få tillgång 

till kunskaper och resurser samt för att kunna lära av och jämföra sig med andra. 

För de medarbetare som har ett team lokalt är inte internationell samverkan lika 

betydelsefull för att de ska få en känsla av sammanhang och självtillit.  

Som nämnts ovan visar vårt resultat att kultur, tid och avstånd kan utgöra 

barriärer för att internationell samverkan ska bidra till en ökad känsla av 

sammanhang och självtillit. Detta genom att (1) kulturella skillnader medför att 

medarbetarna talar olika språk, har olika sätt att tänka och agera vilket gör det 
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svårare att kommunicera, bygga relationer samt utbyta kunskaper. Olika 

lagstiftning medför att de inte kan utveckla gemensamma processer och arbeta 

likartat i alla områden vilket också begränsar möjligheten att dela kunskaper 

och erfarenheter samt lära av varandra inom vissa områden. (2) Tid utgör en 

barriär då medarbetarna upplever att de inte har tid att fokusera på annat än 

sina egna uppgifter och därför inte tar sig tiden att samverka och dela 

erfarenheter, kunskaper och lära sig av andra. Avstånd är en barriär då det gör 

det svårare att få insyn i andra medarbetares vardag och att kunna lära av 

varandra samt att det medför att medarbetarna befinner sig i olika tidszoner 

som försvårar kommunikationsmöjligheterna.  

Studiens resultat stärker teorierna om att en känsla av sammanhang kan leda 

till en ökad arbetsprestation, motivation och arbetstillfredsställelse (Hultberg, 

2007 & Nilsson et al., 2012) och självtillit till motivation och arbetsprestation 

(Wood & Bandura, 1989; Stajkovic & Luthans, 1998). Utifrån den sociala 

utbytesteorin påverkas individens agerande och interaktioner med andra 

individer beroende på om individen upplever att det tillför ett värde (Dijkstr, 

2015; Wang & Noe, 2010). Vårt resultat visar att en känsla av sammanhang och 

en ökad självtillit genererar i flera positiva värden för medarbetarna. Genom att 

deras prestation, motivation och arbetstillfredsställelse ökar känner de sig 

motiverade och engagerade till att samverka med sina internationella kollegor. 

Vårt andra teoretiska bidrag blir därmed att resultatet visar att effekterna av 

sambandet mellan internationell samverkan, en känsla av sammanhang och 

självtillit främjar sociala interaktioner mellan individer i den sociala 

utbytesteorin. 

5.2 Studiens praktiska bidrag 

Vårt resultat visar på vilka faktorer som bidrar respektive hindrar att 

internationell samverkan ska bidra till en ökad känsla av sammanhang och 

självtillit. Vi anser därför att resultatet kan användas som hjälpmedel för HR-

funktioner som samverkar över nationella gränser. Studien ger dem en ökad 
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insyn i vilka faktorer som är viktiga att beakta för att samverkan ska resultera i 

en ökad känsla av sammanhang och självtillit samt vilka effekter det kan 

resultera i. Resultatet skulle kunna fungera som ett ramverk av både ledare och 

medarbetare inom HR-funktionen i syfte att utvärdera sin samverkan över 

nationella gränser. Då det kan användas för att identifiera styrkor och svagheter 

samt vart det finns utvecklingspotential för att samverkan ska bidra till en högre 

känsla av sammanhang och självtillit. 

5.3 Studiens begränsningar  

Denna studie har riktat in sig på att specifikt studera internationella HR-

funktioner vilket utgör en begränsning då det är svårt att generalisera vårt 

resultat till andra internationella funktioner. En annan begränsning som denna 

studie har är det har varit svårt att få tag i HR-medarbetare som har haft tid och 

möjlighet att medverka i denna studie, därför har vi haft en begränsad tillgång 

till respondenter. Även om vi har fått in ett tillräckligt empiriskt material för att 

producera ett resultat så hade det varit önskvärt att få in fler olika perspektiv på 

hur medarbetarna upplever att samverkan bidrar till en känsla av sammanhang 

och självtillit samt vilka fler effekter det kan mynna ut i för medarbetarna. 

5.4 Förslag på framtida forskning  

Våra förslag till framtida forskning är att det hade varit intressant att studera 

vårt problemområde med en kvantitativ metod för att få mätbara resultat på hur 

samverkansfaktorerna bidrar till en ökad känsla av sammanhang och självtillit 

samt även kunna utgöra vilken grad detta samband påverkar deras 

arbetsmotivation, prestation och arbetstillfredsställelse. Genom en kvantitativ 

metod hade det också varit intressant att undersöka hur samverkan påverkar 

relationen mellan kasam och självtillit.  

Det finns ingen tidigare forskning som har undersökt sambandet mellan 

samverkan, en känsla av sammanhang och självtillit, därför är en annan 

intressant aspekt för framtida forskning att undersöka flera olika typer av 
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funktioner för att på så sätt få en djupare förståelse om problemområdet samt 

en mer generaliserbar bild av hur samverkan kan påverka en känsla av 

sammanhang och självtillit på olika sätt och vilka effekter det kan resultera i. 

5.5 Slutsatser 

Tidigare forskning belyser vikten av en fungerande samverkan mellan olika 

internationella funktioner. Det framgår att internationella HR-funktioner står 

inför mer komplexa utmaningar vilket ställer högre krav på att de har en 

fungerande samverkan. Dock finns det inga studier som visar på hur samverkan 

kan bidra till en känsla av sammanhang och självtillit eller om detta kan bidra 

till ett värde för medarbetarna inom internationella HR-funktioner. Vår studie 

visar på att det finns ett samband mellan samverkan, en känsla av sammanhang, 

självtillit och vårt bidrag till litteraturen är att vi har identifierat faktorer som 

främjar respektive hindrar att internationell samverkan ska bidra till en känsla 

av sammanhang och självtillit. Vår studie visar även att detta samband på olika 

sätt bidrar till en ökad prestation, motivation och arbetstillfredsställelse. 

Effekterna resulterar i ett ökat engagemang hos medarbetarna till att vilja 

samverka över nationella gränser då det enligt den sociala utbytesteorin skapar 

ett positiv värde. Vi anser att denna studie utgör en bra grund för att vidare 

studera ur ett nytt perspektiv hur samverkan kan bidra med ett värde för 

medarbetare och organisationer.   
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BILAGA 1 

 Intervjuguide, Svensk version 

Inledande frågor  

 Skulle du kunna berätta lite mer om dig själv, din roll i organisationen 

och i HR-funktionen? 

 Skulle du kunna förklara hur er organisationsstruktur ser ut i 

organisationen? (traditionell koncern med mer central ledning eller 

annan typ av struktur) 

 Skulle du kunna förklara hur er HR-funktion är organiserad? 

Samverkan 

 Kan du beskriva vad samverkan innebär för dig?  

 Kan du beskriva vad samverkan innebär i er organisation? 

 Varför samverkar ni med varandra inom HR-funktionen? 

 

 Hur skulle du beskriva hur ni arbetar med samverkan inom HR-

funktionen?  

 Hur samverkar ni inom HR-funktionen med varandra över nationella 

gränser?  

 Vilka verktyg/kommunikationskanaler/metoder använder ni för att 

samverka med varandra? (fysiska möten, telefon, mail, skype, andra 

plattformar?) 

 Upplever du att HR-funktionen har en struktur för hur ni ska samverka 

med varandra? (riktlinjer, mål, strategier) 

 Vad upplever du är de största utmaningarna med er samverkan inom 

HR-funktionen?  

 Finns det någonting som du upplever hämmar er samverkan inom HR-

funktionen (barriärer: kultur, kommunikationskanaler och tankesätt?) 

 Upplever du att det är något som behöver förbättras i hur ni samverkar?  
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 Vad tycker du är bra med er samverkan inom HR-funktionen? Och vilka 

är de största möjliggörarna för er samverkan mellan gränserna?  

 Hur uppfattar du din roll i er globala samverkan? 

Belöningar/socialt utbyte 

 Kan du beskriva vilka positiva effekter samverkan bidrar till för dig och 

din HR-roll?  

 Kan du beskriva om du upplever att samverkan har några negativa 

effekter för dig och din HR-roll? 

 Upplever du att samverkan har några positiva eller negativa effekter för 

hela HR-funktionen?  

 Känner du dig motiverad och engagerad till att samverka? Av vilken 

anledning isåfall?  

KASAM 

 Upplever du att samverkan inom HR-funktionen bidrar till att arbetet 

känns mer meningsfullt?(motiverande, grupptillhörighet, känsla av att 

vara viktig/göra någonting meningsfullt) Isåfall på vilket sätt?  

 Upplever du att samverkan bidrar till att arbetet känns mer begripligt? 

(förståelse för helheten som visioner och mål, finns utrymme för 

feedback, reflektion och diskussioner) Isåfall på vilket sätt? 

 Upplever du att samverkan bidrar till att ditt arbete känns mer 

hanterbart? (Kontroll genom förmåga, resurser och stöd) Isåfall på 

vilket sätt? 

Självtillit 

 Upplever du att samverkan bidrar till att du inom HR-funktionen tror 

mer på det du gör? Kan det isåfall leda till att du presterar bättre? 

 Upplever du att samverkan gör det lättare att tackla utmanande 

uppgifter och förändrar samverkan den förväntade prestationen? 

 Underlättar samverkan att lära sig olika områden i arbetet och bemästra 

dessa? Isåfall på vilket sätt? 
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 Upplever du att samverkan bidrar till att kunna få en inblick i hur de 

andra HR-representanterna arbetar och löser sina uppgifter? Och 

upplever du att du kan lära av andra genom att samverka?   

 Upplever du att ni stöttar varandra och uppmuntrar varandra genom 

samverkan?  

Avslutning:  

 Finns det något du skulle vilja tillägga? 
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BILAGA 2 

Intervjuguide, Engelsk version 

Inledande frågor 

 Could you tell me a little bit more about yourself, your role in the 

organization and within HR.  

 Could you explain the organizational structure in your organization? 

(classical top down or something different?) 

 How is HR organized in your organization? (Structure?) 

 

Samverkan 

 What is collaboration to you? 

 Can you describe what collaboration is within your organization? 

 Why do you collaborate with each other? 

 How would you describe how you work with collaboration within HR? 

 How do you collaborate within HR across the national borders? 

 What tools or ways do you use to collaborate? (Like physical meetings, 

mail, phone, skype, etc). 

 Do you have guidelines, goals or strategies for how you are supposed to 

collaborate within HR? 

 What are the greatest challenges for collaboration within HR in your 

organization? 

 Is there anything holding your collaboration back? Any barriers like 

culture, ways of communication or ways of thinking? 

 Is there anything that needs to improve with your collaboration in the 

HR-unit? 

 What is good with collaboration within your HR-unit? What are the 

greatest “enablers” for collaboration across the national borders for you? 

 How do you perceive your role in the collaboration across the national 

borders? 
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Belöningar 

 What positive effects do collaboration contribute for your role in HR? 

 Does collaboration bring any negative effects for you and your role in 

HR? 

 Do collaboration bring any positive or negative effects to the HR-unit as 

a whole? 

 Do you feel motivated to partake in collaboration? If so why? 

 

Kasam 

 Do collaboration within your unit make the work more meaningful? If 

so, in which way? 

 Do collaboration make the work more comprehensible? If so, in what 

way? 

 Do collaboration make the work more manageable? If so, in what way? 

Självtillit 

 Do collaboration lead to you believing more in what you do and what 

you can do? Can it make you perform better? 

 Do collaboration make it easier to handle challenging tasks and does 

collaboration change your expected performance? 

 Do collaboration make it easier to learn different areas and to master 

them? If so, in what way? 

 Do collaboration give insight in how the other HR-representatives work? 

and do you learn from them by collaboration? 

 Do you support and encourage each other through collaboration?  

Avslutande frågor 

 Is there anything you would like to add? 

 

 


