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Sammanfattning 
Studien syftar till att utforska hur HR-medarbetare upplever sin yrkesrolls status och det strategiska värde som de bidrar med. 
Genom att se över den utveckling HR som yrkesgrupp har genomgått under 1900-talet, samt den transformation som ägt 
rum, utforskar studien de förändringar som lett fram till det HR vi ser idag. Vidare lägger detta grunden till den 
statusproblematik som studien behandlar. Den diskussion som förs i studien tar avstamp i en sociologisk infallsvinkel 
tillsammans med begreppsverktyg som härstammar från sociologen Pierre Bourdieu. Genom dessa verktyg ämnar vi att 
analysera den verklighet som HR-medarbetarna befinner sig i. Studien är av kvalitativ karaktär där vi genom att intervjua HR-
medarbetare utforskar den status de upplever sig inneha, alternativt saknar. Med HR-medarbetare innefattas enbart HR-
generalister och HR-specialister då tidigare studier tenderat att främst studera HR-chefer och deras upplevda status. Resultatet 
visar på att de HR-medarbetare som deltagit i studien upplever sig inneha en viss grad av status och att denna status främst 
tillskrivs dem genom den stödfunktion de besitter. Genom att studera den transformation som HR genomgått, tillsammans med 
den empiri som samlats in genom denna studie, visar det sig däremot att HR som yrkesgrupp och dess tillvägagångsätt för att 
erhålla status skiljer sig från HR-medarbetarnas sätt att erhålla status. 
  
Abstract 
The aim of this study is to explore how HR employees experience their own profession, their status, and the strategic value that 
they contribute to the organization. Through a historical view of the HR profession, and the transformation that took place 
during the late 1900s, we examine the changes that helped to create the HR profession we see today. This process gives us the 
foundation of what this study seeks to explore. The discussion that takes place later on is inspired by a sociological 
perspective, as well as the tools originated by sociologist Pierre Bourdieu, which are used to analyze the reality of our 
interviewees. We conduct the study using a qualitative approach where HR generalists and HR specialists are interviewed about 
their perceived status (or lack thereof). HR employees with a title such as HR manager or HR supervisor have been excluded, 
since most of the previous studies already covered their experience regarding status and strategic value. The result shows 
that the HR employees participating in the study experience status and strategic value mainly through the assistant role that 
they have been appointed, acting as the right hand of the managers they are helping. However, by studying 
the transformation of HR, along with the data collected through the interviews, we find that there is a difference between how 
HR as a professional group acquire status, and how HR employees - the generalists and specialists - acquire status.  
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1. Inledning 

Human resources (HR) ses idag som en yrkesgrupp vars inflytande inom 

organisationer i allt större utsträckning har ökat och är på frammarsch gällande 

dess delaktighet i organisationers operativa likväl som strategiska arbete 

(Alvesson & Lundholm, 2014). Trots den utveckling som yrkesgruppen HR 

genomgått, som i stort sett pågått sedan uppkomsten av nyttjande av personal 

inom organisationer, har forskare under en längre tid framhållit att det finns en 

osäkerhet inom HR gällande dess status och position (Berglund, 2002; Alvesson 

& Lundholm, 2014). En fråga som sällan ställs är huruvida status i sig själv är 

en viktig faktor för en yrkesgrupp, samt dess medarbetare, och på vilket sätt 

status hänger samman med möjligheten att bistå en organisations utveckling. Är 

status verkligen en viktig komponent eller är det enbart en illusion av makt och 

påverkningsmöjlighet som HR och dess medarbetare eftersöker? Detta är den 

problematik studien ämnar undersöka. Hur upplever HR-medarbetare sin status 

och finns det ett behov av att öka den status HR-medarbetarna besitter? 

 

Yrkesgruppen som vi idag känner till som HR har under andra halvan av 1900-

talet strävat efter att få större inflytande i organisationer. Från att ha varit ett 

strikt personaladministrativt arbete, med grund i den socialpolitiska 

intresseföreningen socialarbetare inom industri och affärsvärld vars syfte var 

att avlägsna sociala missförhållanden, har yrkesgruppen transformerat sig själv 

till det vi idag kallar human resource management (HRM). Vägen från 

personaladministration till HRM har varit lång och tagit sig an olika skepnader 

vars funktioner speglat den syn som råder gällande människans roll i arbetslivet 

(Damm & Dathe, 2016). En allmän syn har under 1900-talet varit att människan 

ansetts vara en arbetskraft som organisationer ska kunna dra vinning av med ett 

syfte, nämligen att gynna verksamheten (Damm & Dathe, 2016). Svängningar i 

synen på människan som arbetskraft har gjort att hon ibland setts som en resurs 

vilket man skall hushålla med, ibland som någonting man kan förbättra genom 

investeringar och stundom enbart som en resurs vars syfte är att skapa värde för 

kunderna (Damm & Dathe, 2016). Oavsett hur arbetet med den mänskliga 

resursen i arbetslivet sett ut tycks det som att bilden av människan är essentiell 

och omnämns många gånger som den viktigaste resursen för en organisation 

(Damm 1993; Berglund, 2002; Alvesson & Lundholm, 2014; Ulfsdotter 

Eriksson, 2013). Vem eller vilka som är ansvariga för nyttiggörandet av denna 

resurs har däremot inte alltid varit självklart. Stundtals har det rört sig om 

administratörer, strateger eller specialister tillhörande HR-avdelningen, andra 
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gånger har ansvaret legat på arbetsledare, chefer eller förmän ute i 

organisationen (Damm & Dathe, 2016). 

 

Den utveckling som HR har genomgått påvisar även en tendens till att skifta 

fokus från ett beteendevetenskapligt arbetstagarperspektiv till ett tydligare 

arbetsgivarperspektiv som även innehar ekonomiska komponenter (Lundmark, 

1991). I samband med denna utveckling menar Alvesson och Lundholm (2014) 

att HR har tagit sig an en större strategisk funktion. HR anses nu vara av 

tvärvetenskaplig karaktär då det rör sig om flera olika discipliner som på ett 

eller annat vis kommer i kontakt med människan genom organisationen 

(Ulfsdotter Eriksson, 2013). De stora disciplinerna psykologi, sociologi, 

arbetsrätt, företagsekonomi, socialpsykologi och pedagogik är alla områden 

som HR-funktionen nu verkar inom. Områden som i någon mening berör 

medarbetare i organisationer (Ulfsdotter Eriksson, 2013). Att HR i 

organisationer spänner över många områden, på olika nivåer och i olika grad, 

har föranlett en diskussion kring vad de faktiskt bör och ska ägna sig åt. 

 

I litteraturen talas det sedan en tid tillbaka om personalarbetets (PA) ”nya” roll 

vilket är ett fenomen som Damm och Dathe (2016) lyfter fram. Diskussionen 

kring PA:s ”nya” roll började få fäste under 1980-talet då begreppet HR och 

HRM ersatte den äldre benämningen PA, meningen var då att befästa sig som 

en strategisk viktig del och att leda istället för att “administrera” (Damm & 

Dathe, 2016). Exakt vad som innefattas i den mer strategiska grenen tycks det 

råda delade meningar om. Exempelvis så skrev Beer (1997) att HR som 

yrkesgrupp, för att lyckas med sin nya roll, hade behövt släppa sin 

administrativa funktion och fokusera på att finna en helt ny roll i det strategiska. 

I andra änden argumenterar Ulrich och Brockbank (2007) för att HR inte bör 

vara ledande i utformningen av de strategiska processerna utan snarare utföra 

dem. Den omdirigering som yrket HR genomgått antyder att den funktion som 

HR besitter i någon mån bör arbeta strategiskt med den viktigaste resursen; 

människan. Trots detta, att HR-funktionen arbetar med den viktigaste resursen, 

samt en tydligare profilering mot ett strategiskt synsätt tycks det råda en 

svårighet för HR att befästa sin status. Denna problematik framlades av 

Berglund (2002) då han pekade ut den så kallade HR-paradoxen som lyfter att 

det är oförståeligt hur den yrkesgrupp som arbetar och utvecklar en 

organisations viktigaste resurs inte erhåller högre status. Ett årtionde efter det att 

Berglund (2002) skrivit om HR:s statusproblematik påvisar Alvesson och 

Lundholm (2014) att paradoxen fortfararande är aktuell. Problematiken med 
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dessa studier är att både Berglund (2002) och Alvesson och Lundholm (2014) 

lägger störst vikt på HR-chefer och deras upplevelse gällande HR:s status och 

identitet inom organisationer. Den forskning som de bedrivit är på så vis 

bidragande till kunskapen om HR, dock utelämnar dessa studier insikten av hur 

HR-medarbetare som inte besitter en chefsposition upplever sin status.  

 

Att HR tycks ha problem med att befästa en statusgivande position är inte enbart 

tydligt genom paradoxen som nämnts ovan, denna problematik skildras även i 

ett antal artiklar gällande HR och dess relation till status. Flertalet av dessa 

lyfter fram att HR är i behov av status för att få större inflytande i 

organisationer, alternativt att HR har tappat status då transformationen från det 

administrativa- till det strategiorienterade HR har medfört ett dilemma gällande 

vad HR egentligen har för roll inom en organisation (Berglund, 2002; Kochan, 

2004; Wright, 2008). Dessa studier, tillsammans med Pohler och Willness 

(2014) samt Ulfsdotter Eriksson (2017), lyfter fram status och hur det är av vikt 

för att antingen kunna ha möjligheten att utföra sina arbetsuppgifter eller dess 

möjlighet att befästa sig som en profession. Trots att det lagts stort fokus på 

status är det märkligt nog få som lyfter fram definitionen av begreppet i sig. 

Därav tycks det som att den forskning som behandlar HR och status endast 

delvis har behandlat begreppets komplexitet. Anmärkningsvärt är även det som 

benämnts ovan, nämligen att den forskning som tidigare utförts i stor 

utsträckning studerat HR-chefer (se Berglund, 2002; Alvesson & Lundholm, 

2014) eller HR som profession (se Kochan, 2004; Pohler & Willness, 2014). 

Detta föranleder att de tendenser som finns i diskursen kring huruvida HR 

behöver befästa eller söka status inte tillräckligt omfattar en stor del av de som 

utför det praktiska HR-arbetet. Kunskap om hur HR-medarbetare utan en 

chefsposition upplever sin egen och yrkesrollens status är med andra ord 

någonting som det finns en avsaknad av. Med denna problematik som 

utgångspunkt ämnar vi att utforska hur HR-praktiker som inte besitter en 

chefsposition upplever och resonerar kring sin egna status samt sitt strategiska 

värde, bland annat genom att använda oss av sociologiska verktyg och en 

fördjupning av begreppet status för att på ett bättre vis skapa förståelse för 

problematiken. 

 

Fortsättningsvis kommer HR-medarbetare vara det samlingsnamn vi använder 

oss av då vi syftar på HR-medarbetare med en generalist- alternativt 

specialistroll, HR-chef inräknas fortsättningsvis inte in i denna benämning. Då 

vi använder oss av benämningen HR syftar vi till yrkesgruppen som helhet, 
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medan HR-funktionen är en benämning som anspelar på en avdelning 

alternativt en specifik funktion med fokus på HR. 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att utforska hur HR-medarbetare upplever sin yrkesrolls 

status och det strategiska värde som medarbetarna bidrar med.  

 

De frågeställningar som vi kommer utgå ifrån är dessa: 

 

● Vad är HR-medarbetarnas upplevelse av status och strategiskt värde? 

● Hur upplever HR-medarbetarna att de själva och deras yrkesgrupp bidrar 

med ett strategiskt värde? 

● Finns det ett behov av att öka den status som HR-medarbetarna upplever 

sig besitta?  

 

Genom detta ämnar studien bidra till HRM som forskningsområde då HR-

medarbetares upplevelser inte studerats i vidare större utsträckning i tidigare 

forskning. Frågeställning ett och två är beskrivande i sin karaktär för att ge 

förutsättningar för att besvara frågeställning tre som ämnar skapa diskussion 

gällande HR, HR-medarbetarnas egenupplevda status samt dess strategiska 

värde. 
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2. Teoretisk referensram 

Nedan kommer tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter att redogöras 

för. Först behandlas forskning som lyfter HR och dess historiska utveckling för 

att sedan gå vidare till status och de sociologiska termer som studien tar stöd av 

senare i kapitel fem. Den teoretiska referensramen tillsammans med den 

tidigare forskningen kommer att användas för att analysera problematiken som 

studien behandlar. 

Det tvärvetenskapliga HR  

För att kunna studera HR-medarbetare och deras status är den historiska 

utvecklingen av personalarbete en förutsättning. De historiska svängningar som 

omgärdat HR-funktionen föranleder den komplexitet och de utmaningar som 

yrket, samt dess medarbetare, står inför idag. Denna komplexitet grundas i att 

personalvetenskap beskrivs som ett flervetenskapligt fält där fokus ligger 

på förhållanden och processer mellan både organisation, medarbetare och 

samhälle (Ulfsdotter Eriksson, 2013). 

 

Ulfsdotter Eriksson (2013) beskriver som tidigare nämnts personalvetenskap 

som ett flervetenskapligt fält som fokuserar på förhållanden och processer som 

uppkommer i spänningar mellan organisation, medarbetare och samhälle. När 

flera större discipliner möts och samverkar kan det uppstå svårigheter kring att 

skapa en klar och direkt bild av vad personalfunktionen och dess medarbetare 

faktiskt bör och ska ägna sig åt (Ulfsdotter Eriksson, 2013). Alvesson och 

Lundholm (2014) lyfter att personalarbete rymmer både det ena och det andra 

samt att det är svårt att finna en definition för HR-funktionens roll i 

organisationer. Vidare påpekar författarna att denna problematik inte är någon 

nyhet utan snarare något som präglat HR-funktionen samt att HR ofta snarare 

låter sig definieras av vad det inte är än för vad det är. HR-funktionens 

mångsidighet är någonting som Ulrich och Brockbank (2007) resonerar kring 

och menar att mängden begrepp och termer som existerar för att beskriva HR-

rollen enkelt kan ge upphov till förvirring. Alvesson och Lundholm (2014) 

konstaterar dessutom att HR-arbetet inte är att betrakta som varken ett renodlat 

operativt arbete eller som en renodlad managementfunktion. Resonemangen 

som författarna lyfter mynnar ut i att HR-medarbetares arbetsuppgifter kan 

spänna över många olika områden och roller som i olika grad hänger samman 

och som tillsammans bildar personalområdet HR. För att kunna förstå hur HR 
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blivit ett område som spänner över och verkar inom så många olika discipliner 

blir det värdefullt att se tillbaka på dess historiska utveckling.   

En tillbakablick - den historiska utvecklingen av PA i Sverige 

År 1993 gav Damm (1993) ut boken, Personalarbete – yrke eller passion, via 

denna skildrar hon utvecklingen av det svenska personalarbetet. Genom att dela 

upp yrkets utveckling i fyra olika delar ger Damm (1993) läsaren en redogörelse 

över de mest centrala och betydelsefulla perioder som yrket genomgått. Dessa 

fyra framställs genom: uppkomsten 1910-1949, från socialarbete till 

personaladministration 1950-1969, I demokratins tjänst 1970-1979 och I 

företagsledningens tjänst 1980-1989. Vidare fortsätter Damm och Dathe (2016) 

att beskriva personalarbetets utveckling med tillägg kring 1990-talets slut och 

2000-talets början. 

  

En faktor som varit genomgående oavsett tidsepok och som har haft betydelse 

för hur yrket utvecklats är den syn som varit rådande kring människan och 

hennes roll i arbetslivet. Vad beträffar denna syn har den genomgående varit att 

människan skall ses som arbetskraft, uppfattningen kring vem som skall ansvara 

för nyttiggörandet av arbetskraften har däremot skiftat. Likaså har det funnits 

olika skiftningar kring synen på arbetskraft, är det en utbytbar komponent inom 

organisationen eller är det en komponent som skall tas hand om och utvecklas 

för att organisationen ska uppnå bättre resultat (Damm och Dahte, 2016). 

 

I Sverige har personalarbetet enligt Damm (1993) sitt ursprung i de 

samhällsförändringar som ägde rum i början av industrialiseringen. Teknologin 

kunde vid denna epok på allvar ersätta den produktion som hantverkare tidigare 

stått för men på ett påtagligt mer effektivt vis. Teknologin blev överordnad 

människa och fabrikerna blev således i behov av arbetskraft som kunde agera 

som stöd till maskinerna (Damm, 1993). För att kunna organisera industrier och 

försöka göra dem så effektiva som möjligt behövdes ny forskning och nya idéer. 

Ett begrepp som fick stort gehör var den amerikanska ingenjören Frederick 

Taylors scientific management. Begreppet innehöll idéer om att det fanns ett 

mer fördelaktigt sätt att nyttja arbetarnas förmåga till att uppnå maximal 

produktivitet. Upphovet till idén låg i konstaterandet om att arbetare var villiga 

till att arbeta effektivt om de var engagerade i sina åtagande och mindre 

effektivt då de inte upplevde någon hängivenhet till sina arbetsuppgifter. För att 

få arbetare att känna sig motiverade och hängivna till sina sysslor ansågs 
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betalning vara lösningen, via den så skulle man kunna få motiverade arbetare 

även då de individuella sätten att arbeta på skulle bytas ut mot ingenjörernas 

mer uträknade och effektiviserande arbetstillvägagångssätt (Damm & Dathe, 

2016). 

 

Damm och Dathe (2016) skriver att industrialiseringen i Sverige inte var lika 

långt gången som i USA och England. Däremot fanns det förhoppningar om att 

nå till deras nivå eller i vart fall lyckas hålla jämna steg i utvecklingsprocessen. 

Vidare skriver författarna att begreppet rationalisering skulle komma att ligga 

till grund för den utveckling som skulle ta fart. I USA och England användes 

denna term som samlingsbegrepp för olika åtgärder inom områden så som 

arbetsmiljö, arbetsledning och personalfrågor medan begreppet i Sverige kom 

att bli mer entydigt sammankopplat med mekanisering, det vill säga relationen 

mellan produktivitet och arbetstimmar. Både vad gäller scientific management- 

och rationaliseringsbegreppet så insåg arbetsgivare att det, för att öka 

motivationen, skulle vara behjälpligt med mer medel än enbart betalning 

(Damm & Dathe, 2016). Detta föranledde att ett nytt yrke skapades, sociala 

ingenjörer i Amerika och sociala sekreterare i England, vilket ämnade främja 

relationen mellan ledning och arbetare samt arbeta för arbetarnas sociala 

förhållande. I Sverige översattes och konkretiserades idén om de sociala 

ingenjörerna och de sociala sekreterarna av Kerstin Hesselgren. Hon arbetade 

som yrkesinspektris och bidrog till att det i Sverige anställdes fabrikssystrar vars 

funktion var att bättra på de sociala förhållandena i fabrikerna och på så vis 

även kunna öka lönsamheten. Fabrikssystrarna kom senare att kallas för 

personalkonsulenter och för att dessa skulle kunna utbyta erfarenheter med 

varandra bildades socialarbetare inom industri och affärsvärld (SAIA) med 

Kerstin Hesselgren som ordförande. Arbetet med att stärka sociala förhållanden 

för arbetarna fick ytterligare ringar på vattnet efter att Hawthorneeffekten 

påvisades genom en studie vars resultat exponerade att arbetarnas produktivitet 

inte enbart motiveras av pengar utan även social stimulans (Damm & Dathe, 

2016). 

  

Damm och Dathe (2016) fortsätter att beskriva utvecklingen av personalyrket 

genom att redogöra för att Svenska Arbetsgivarföreningen år 1952 lade fram 

incitament till att bilda det Personaladministrativa rådet. Detta råd hade som 

syfte att jobba för att ta fram och främja arbetsvetenskaplig forskning. Bildandet 

av rådet innebar också att personaladministration kom att ses som ett etablerat 

forskningsfält. Utbildningsnivån inom personaladministration ökade i och med 
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att det skapades utbildningar inriktade mot området med fokus på att stärka 

kunskapen inom humanism, rationalism och administration (Damm och Dathe, 

2016).  

 

När den ekonomiska tillväxten inte längre var lika kraftig som den varit under 

50- och 60-talet uppger Damm och Dathe (2016) att det skedde förändringar 

kring de förhållande som omgärdade arbetslivet. Det uppstod en rörelse som 

ansåg att arbetslivet behövde demokratiseras mer, vilket förutom nya 

arbetsrättslagstiftningar, föranledde att utbildningsväsendet gällande 

personalyrket omarbetades. Den adekvata yrkesutbildningen (P-linjen) startades 

och ersatte därmed ett antal andra utbildningar inom fältet.  Under 80-talet avtog 

intresset för demokratifrågor istället hamnade strategiska frågoror i fokus för 

fältet (Damm & Dathe, 2016). Vidare under andra halvan av 80-talet och början 

av 90-talet framhävdes det värde HR kan bidra med på en strategisk nivå. Den 

funktion HR som yrkesgrupp besatt var en funktion som i viss utsträckning föll 

på linjechefernas axlar, HR blev tillskrivna de rent administrativa uppgifterna 

vilket Schuler (1990) lyfte fram som ett problem för HR. Schuler (1990) menar 

på att detta är någonting som HR måste förändra för både organisationens bästa, 

likväl som för HR själva. HR bör även se de övriga delarna av en organisation, 

exempelvis chefer, som kunder samt skapa en överblick av organisationen och 

dess problem för att kunna skapa bästa möjliga mervärde (Schuler, 1990). 

Tankar som dessa låg till grund för den HR transformation som väntade. 

Förändringar som ägde rum inom HR-fältet, och i viss mån fortfarande är i 

förändringsstadiet, är bland annat det som benämns som HR-transformationen. 

Denna transformation kom att skapa en ny roll för HR samt nya roller för HR-

praktiker.  

 

HR som yrkesgrupp har under en lägre tid strävat efter att förändra sig från den 

traditionella HR som inkluderar rekrytering och utveckling av talanger till en 

yrkesgrupp med högre strategisk inverkan i form av delaktighet i frågor som 

berör organisationskultur som bidrar till en förbättrad utveckling av ledare samt 

organisationsutveckling (Beer, 1997). Den roll som HR-medarbetare haft blev 

även den förändrad genom denna utveckling och kunskap inom flera olika 

områden kom att förväntas. En problematik som Beer (1997) lyfter fram är dock 

att denna roll, som inkluderar mer än den rent administrativa som tidigare var 

aktuell, var svår att balansera då båda dessa var tidskrävande.  
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Gällande den strategiska roll som HR strävat efter att ta sig an lyfter som 

benämnts ovan Beer (1997), likt ett flertal andra forskare (se Schuler, 1990; 

Ulrich och Brockbank, 2007), fram faktorer som förespråkar denna förändring. 

Dessa faktorer inräknar ett minskat administrativt ansvar och en högre grad av 

delaktighet i organisatoriska frågor, exempelvis organisationskultur och 

utveckling av olika processer inom organisationen (Beer, 1997).   

Den nya rollen för HR 

Den strategiska roll HR som yrkesgrupp strävat efter gav som benämnt ovan 

upphov till HR-transformationen vars syfte är att förändra HR-funktionens 

arbete till att bli mer strategiskt och effektivt. En av grundpelarna till idéerna 

som innefattas i HR-transformationen är tanken om att HR, för att kunna 

existera, behöver bidra till en organisations affärsresultat (Schuler, 1990). I 

transformationen diskuteras det värde som HR-skapar eller är tänkt att skapa.  

Om detta värde inte går att påvisa från HR:s håll kan man enligt Ulrich och 

Brockbank (2007) ifrågasätta yrkets nytta. Detta är givetvis HR-avdelningar 

medvetna om och en följd av detta blir att försöka påvisa sitt värde. En rad olika 

insatser för att kunna göra detta bedrivs exempelvis via olika onlinebaserade 

plattformar vilket i sig inte omvandlar HR även om det ibland upplevs så. 

Istället krävs det en omarbetning av hur man tänker kring HR:s roll och dess sätt 

att leverera ett värde (Ulrich & Brockbank, 2007). Vidare lyfter Ulrich och 

Brockbank (2007) idéen om att detta ska genomföras via shared service, ett 

tillvägagångssätt som Boglind, Hällstén och Thilander (2013) beskriver delar 

upp HR i tre delar: en enhet som är central för hela organisationen och som ska 

stötta med administrativa tjänster, ytterligare en central enhet som ska vara 

behjälpliga med expert- och specialstöd, samt en enhet som är lokal och som 

ska stötta med strategiskt HR-stöd. Tanken är att med hjälp av denna 

uppdelning kunna omorganisera HR-funktionen så att den ska ges mer utrymme 

för de strategiskt inriktade uppgifterna. Det nya sättet att tänka kring HR skapar 

också en del nya roller för HR-medarbetarna.  

 

Ett sätt att dela upp och beskriva de olika rollerna för HR-medarbetarna ges via 

Ulrich och Brockbank (2007) som med hjälp av en fyrfaktorsmodell 

innehållandes en vågrättlinje med ändarna “processer” och “människor”, en 

lodrätlinje med yttersta delarna “framtid – strategiskt fokus” och “nutid – 

operativt fokus”. I modellens fyra fält placeras rollerna: strategisk partner, 
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förändringsagent, administrativ expert och medarbetarnas förkämpe (Ulrich & 

Brockbank, 2007).  

 
Figur 1. Fyrfaktorsmodell kring HR:s-roller (Boglind et al., 2013) 

 

Modellen, se figur 1, är en av de mest använda när det kommer till HR-

transformationen, den har anammats av många företag, praktiker och 

akademiker. Boglind et al.  (2013) skriver att modellen trots sin breda spridning 

är aningen svårtolkad eftersom att Ulrich använder sig av olika termer då han 

benämner eller beskriver rollerna. Användandet av rollerna har ofta talats om 

som befattningsbeskrivningar av enskilda HR-praktikers roller trots att dessa är 

menade att gälla HR-funktionen i stort (Boglind, et al., 2013). Rollerna beskrivs 

och förtydligas dock av Ulrich och Brockbank (2007) då de kommer med en 

uppdaterad version. Här kallas den administrativa experten istället för 

funktionsexpert, förkämpen blir uppdelad i två, talesperson respektive 

utvecklare av humankapitalet. Förändringsagenten försvinner men rollen upptas 

av den strategiska partnern (Ulrich & Brockbank, 2007: Boglind et al., 2013). 

Boglind et al. (2013) skriver även att en ny roll som HR-ledare introduceras 

som en slags samordnare av de redan existerade rollerna. Ännu en uppdatering 
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av modellen och rollerna tillkommer då rollen som operativ utförare kommer på 

tal. Denna roll är tänkt att avlasta den strategiska partnern då dennes roll som 

strategisk, förvanda strategiska visoner och mål till organistoriska aktiviteter, 

inte har kommit att fungera utan istället har rollen fått agera operativt trots att 

fokus skall ligga i det strategiska (Boglind et al., 2013).  

 

HR-transformationen och den nya rollen som strategisk är tänkt att skapa ett 

strategiskt värde, vad detta värde består av är ibland svårt att få grepp om då det 

inte går att finna en entydig definition av vad värdet ska bestå av. Schuler 

(1990) menar att HR bör se den organisation som de är en del av som kunder. 

Även Boglind et al. (2013) lyfter detta då de skriver om det värdet som HR 

bidrar med. Författarna skriver att HR som yrkesgrupp visar upp sitt värde 

genom sina kunder och hur de upplever att HR innehar ett värde. Som benämnts 

ovan är strategiskt värde ett begrepp som inte är entydigt. Boglind et al. (2013) 

lyfter fram kundernas respons av HR som ett tecken på värde, däremot lyfter 

Beer (1997) och Ulrich och Brockbank (2007) fram hur det HR egentligen bör 

sträva efter är ett strategiskt värde genom delaktighet i utvecklingsprocesser 

inom organisationen och övriga organisationsfrågor på en övergripande nivå.  

 

Strävan efter att besitta en högre grad av strategisk funktion, vilket Ulrich och 

Brockbank (2007) menar på att HR behöver uppnå, är även en faktor som kan 

ses utifrån begreppet status, främst då effekter av status kan påverka en individ 

och yrkesgruppens strategiska inverkan på en organisation (Piazza & 

Castellucci, 2014; Chiang, Djurdjevic, Klotz, Koopman, Stoverink, Veiga & 

Yam, 2017; Robbins, 2017). En relevant fråga att ställa sig kring denna debatt 

om HR och status är varför innehav av status är viktigt för HR-medarbetarna. 

För att svara på detta blir det först av intresse att se över begreppet status och 

vad det egentligen anspelar och syftar till. 

Status - ett varierande begrepp 

Begreppet status har genom historien används i många olika sammanhang. Trots 

att status som koncept speglats som ett simpelt begrepp är det likt många andra 

homonymer svårdefinierat och formas utifrån den aktuella kontexten (Chen, 

Peterson, Phillips, Podolny & Ridgeway, 2012; Piazza & Castellucci, 2014). 

Tillsammans med begrepp som maktstrukturer och välstånd har begreppet 

status, under 1900-talet, använts för att visa på olikheter i samhället (Piazza & 

Castellucci, 2014). I denna bemärkelse är status tvådelat, ena sidan visar på 
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olikheter genom en hierarkisk vy där inflytande och respekt är centralt, medan 

den andra sidan visar på relationen mellan två eller flera grupper där det finns 

skillnader mellan exempelvis yrke, etnicitet och kön (Piazza & Castellucci, 

2014). I likhet med detta är synen på status normalt baserad på diverse saker i 

livet, bland annat innehavandet av en formell utbildning och den livsstil en 

individ har vilket kan framstå som en spegling av den position man besitter i 

den samhällshierarkin som råder (Turner, 1988). En faktor som bör tas i 

beaktning är att man borde skilja på den subjektiva och objektiva synen på 

status (Turner, 1988). Ulver Sneistrup (2012) lyfter även fram detta och menar 

på att man antingen ser på status utifrån det subjektiva perspektivet som syftar 

till en egenupplevd status alternativt så framhävs den objektiva synen på status 

som hänvisar till den klassificering av positioner som producerats av samhället. 

Turner (1988) menar att den subjektiva synen av status är influerad av den 

objektiva då samhällets normer ofta präglar individens egna uppfattning av den 

sociala hierarkin och vart man befinner sig inom denna. 

 

Status ser även olika ut beroende på vilken analysnivå forskaren väljer att 

studera, det vill säga utifrån en mikro-, meso- eller makronivån (Piazza & 

Castellucci, 2014). Författarna menar på att ett mikroperspektiv framhäver 

statushierarkier och dess uppbyggnad som utgörs, samt reproduceras, genom 

individer och dess egna status. Detta innefattar individuella karaktärsdrag och 

de resultat som genereras vilket i sin tur påverkar definitionen av status (Piazza 

& Castellucci, 2014). Mesoperspektivet framhäver relationen mellan mikro- och 

makroperspektivet då det ofta relateras till individer, karaktärsdrag, grupper och 

liknande. Även organisationer, dess marknad och faktorer som bidrar till ökat 

resultat räknas in i detta perspektiv (Chen et al., 2012; Piazza & Castellucci, 

2014). Definitionen av status kan utefter mesoperspekivet exempelvis gestaltas 

utifrån sociala grupper eller organisationer samt dess relation till varandra 

(Piazza & Castellucci, 2014). Slutligen hänvisar makroperspektivet till status på 

den organisatoriska marknaden i form av att det bidrar till aktörers möjligheter 

att få support från andra organisationer som besitter hög status på marknaden 

och vice versa (Piazza & Castellucci, 2014). För en yrkesgrupp som HR, där 

strävan efter ett högre strategiskt värde pågått under de senaste årtiondena enligt 

ett flertal forskare (se Kochan, 2004; Ulrich och Brockbank, 2007; Alvesson 

och Lundholm, 2014), uppstår denna problematik där statusen kan skildra sig 

beroende på vilken nivå vi väljer att se det utifrån (Piazza & Castellucci, 2014). 
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Utifrån ett sociologiskt och antropologiskt perspektiv gällande status bygger 

dessa på statushierarkier som skapas utefter de sociala möten som uppstår där 

vissa erhåller en högre grad av respekt samt socialt värde, men även den syn på 

status som råder (Chen et al., 2012). Dessa hierarkier har en inverkan på alla 

olika skikt; oavsett om man studerar individen, samhället, en organisation och 

dess medlemmar eller organisationer gentemot andra organisationer. En individs 

möjlighet till att utvecklas påverkas med andra ord, utifrån ett sociologisk och 

antropologiskt perspektiv, av den statushierarki som gäller. Likaså har den 

rådande statushierarkin en påverkan på en organisation och dess möjlighet att 

utvecklas inom den organisatoriska sfären (Chen et al., 2012). Ser vi istället till 

socialpsykologin framhävs bland annat status som ett verktyg vars syfte bidrar 

till att uppnå ett mål och få möjligheten till framtida framgångar (Piazza & 

Castellucci, 2014). Den status som en individ besitter är avgörande för den 

position de har inom grupper och organisationer, främst då detta påverkar det 

gehör de får för sina förslag och idéer (Chen et al., 2012). 

En väg till individuell och organisatorisk utveckling 

När det kommer till status inom organisationer, inte HR specifikt, framställs det 

i ett flertal artiklar som ett attribut som har en inverkan på en individs 

förutsättningar inom en organisation (se Piazza & Castellucci, 2014; Chiang et 

al., 2017; Robbins, 2017).  

 

Den status som en medarbetare besitter inom en organisation genereras enligt 

Chiang et al. (2017) genom den kollektiva synen på en medarbetares position. 

Innehavandet av respekt, samt en framträdande och inflytande roll inom 

organisationen är tre kriterier som påverkar huruvida den kollektiva synen 

genererar status för medarbetaren eller ej. Genom dessa tre kriterier är status 

inom organisationer ett socialt konstruerat fenomen som grundas i en 

organisations kollektiva syn på begreppet, därmed är status en subjektiv term 

som grundas utifrån sin egna kontext (Chiang et al., 2017). 

De tre kriterier som lyfts fram: respekt, en framträdande roll och inflytande, är 

nyckeltermer som bidrar till att definiera och influerar den kollektiva synen på 

status inom en organisation. Trots att respekt i mångt och mycket kan likställas 

med status är dessa två termer inte synonyma. Inom organisationer menar 

Chiang et al. (2017) bland annat på att status är vertikalt konstruerat. En 

medarbetares status jämförs med andra inom organisationen utifrån den 
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vertikala hierarkin, som grundas i den statushierarki som råder (Chen et al., 

2012). Respekt tyder istället på en medarbetares karaktärsdrag så som attribut 

och bedrifter som utförts av individen vilket utgår ifrån en horisontell linje till 

skillnad från status. Respekt är i sig själv en term som grundas på individuella 

egenskaper och är friställda från övriga medarbetares prestationer. Trots denna 

skillnad är dessa två nära besläktade då respekt influerar den status som en 

medarbetare besitter. Då olika positioner inom en organisation inger olika 

grader av respekt indikerar även dessa positioner olika grader av status för en 

medarbetare inom organisationen. En respektgivande position bidrar på så vis 

till en högre grad av status inom organisationen för individen (Chiang et al., 

2017). 

Den status som en medarbetare innehar är som sagt grundad på tre 

nyckeltermer. Utöver respekt är även en medarbetares synlighet, alternativt 

framträdande roll, inom organisationen någonting som möjliggör högre grad av 

status. Formella hierarkiska roller är bland annat en faktor som bidrar till detta. 

En högre position inom den organisatoriska hierarkin ökar både delaktigheten i 

de beslut som tas inom organisationen samt att en sådan position synliggör 

medarbetaren för övriga inom organisationen (Chiang et al., 2017). Att 

inflytelserika individer av detta slag besitter en högre grad av respekt och status 

visar sig även enligt författarna då övriga medarbetare inom organisationen 

söker sig till dem då de har behov av hjälp vid arbetsrelaterade problem. 

Slutligen menar Chiang et al. (2017) på att en medarbetares prestige, inflytande 

på de beslut som tas och leder till organisationens framgång, symboliserar den 

tredje nyckeltermen i uppbyggnaden av begreppet status. Inom denna term ingår 

en individs kompetenser men även den position som en individ besitter inom 

den organisatoriska hierarkin då denna vanligtvis tillskrivs en större grad av 

påverkningsförmåga. Ser vi till medarbetare som innehar samma position 

tillskrivs dessa sällan samma typ av status då de kompetenser som de besitter 

har olika värden för organisationens framgång. På detta vis grundas en 

medarbetares prestige enligt Chiang et al. (2017) både utefter ett personligt plan, 

i form av kompetens, men även genom en utomstående faktor så som 

positionering inom den organisatoriska hierarkin. 

Likt Chiang et al. (2017) ser vi liknande effekter av status genom det Anderson, 

Berger, Cohen och Zelditch (1966), Berger, Cohen och Zelditch (1972) samt 

Bunderson (2003) lyfte fram under andra halvan av 1900-talet som status 
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characteristics theory (SCT), bland annat lyfter SCT fram en stark relation 

mellan prestation och förväntningar. Denna relation grundas i så kallade ”status 

characteristics” (vidare kommer begreppet att benämnas som 

statuskaraktärsdrag) vilket Anderson et al. (1966) menar utgör skillnader i 

exempelvis kön, etnicitet, välstånd, kompetens etc. men även i så kallade 

specifika- och diffusa egenskaper.  

 

Specifika egenskaper är statuskaraktärsdrag som symboliserar en specifik 

kompetens, exempelvis förmågan att lösa matematiska problem och liknande 

problematik. Mer generell kompetens, med andra ord diffusa egenskaper, lyfts 

fram som kompetens vars innehåll kan bidra till ett flertal olika uppgifter inom 

ett visst område. Inom generell kompetens innefattas även kön, etnicitet, 

välstånd etc. som alla skapar vissa förutfattade förväntningar på individen 

(Anderson et al., 1966; Berger et al., 1972; Bunderson, 2003, Robbins, 2017). 

Dessa statuskaraktärsdrag skapar förväntningar på innehavaren, oavsett om de 

är specifika eller diffusa egenskaper. Vidare menar Anderson, et al. (1966) och 

Robbins (2017) att de förväntningarna som tillskrivs, likt egenskaperna, grundas 

i specifika och diffusa; är du bra på matematik förväntas du få högt resultat på 

matematiktestet medans diffusa förväntningar är mer generella, exempelvis om 

en individ besitter kunskap i flera områden och därav anses bidra till ett projekt 

eller liknande. Statuskaraktärsdrag behandlar med andra ord personliga 

egenskaper i relation till prestation och förväntningar mellan människor och 

grupper (Bunderson 2003). Tillskrivs någon medlem, i exempelvis en 

projektgrupp, hög grad av någon specifik eller generell egenskap som värderas 

högt i situationen ges denna individ även utrymme och möjlighet att bidra till att 

utveckla projektet (Robbins, 2017). På detta vis är statuskaraktärsdrag ytterst 

relevant för att visa på status och dess relation till delaktighet inom exempelvis 

organisationer. Vidare lyfter Robbins (2017) fram att dessa statuskaraktärsdrag 

är viktiga och i viss mån speglar den tillit som tillskrivs individer och grupper. 

Med andra ord menar författaren på att tillit tillskrivs de som anses vara värdiga, 

genom exempelvis statuskaraktärsdrag, och ges därmed större grad av 

möjligheter inom organisationen.  

 

Både de nyckeltermer som Chiang et al. (2017) lyfter fram och SCT som 

Robbins diskuterar (2017) tyder på att status inger möjligheter som kan bidra till 

individens utveckling, likväl som organisationens utveckling. 
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Status inverkan på individ och organisation 

Status är som sagt, trots dess goda kvalitéer, ett attribut som har både positiva 

likväl som negativa effekter på individen och organisationen. Exempelvis, 

utifrån ett individuellt perspektiv, finns det risk för att fokus flyttas från de 

arbetsuppgifter som en individ har i uppgift att utföra för en högre grad av 

statussökande (Chen et al., 2012; Piazza & Castellucci, 2014). Sökan efter status 

har med andra ord negativa konsekvenser då arbetsrelaterade uppgifter 

åsidosätts och på så vis försämrar ens arbetsprestation (Piazza & Castellucci, 

2014). Dessa kan även skildras i instanser som HR är aktiva inom, exempelvis 

lärande inom organisationer vilket Bunderson och Reagans (2011) lyfter fram. 

Faktorer som skillnader i status och makt, i relation till sociala hierarkier, visar 

sig enligt deras studie har både positiva och negativa effekter på lärande. Det 

lärande klimatet präglas av den status och makt som råder inom gruppen vilket 

kan inge en stängd atmosfär där risktagande och delgivning av information 

minskar. Exempelvis en individ som besitter en högre grad av status är i större 

mån villig att delge information samt ta risker då de redan besitter en högre 

position. Individer som däremot är i sökan efter makt och status tenderar att 

oftare ta tillfället i akt att behålla information för sig själv och på så vis etablera 

ett övertag gentemot andra (Bunderson & Reagans, 2011). Att utgå från ett 

målorienterat perspektiv i lärandet inom organisationen blir därmed sekundärt 

och det individuella målet att uppnå status blir primärt. Vidare hävdar 

författarna att sökan efter makt kan skildras i två typer, personlig kontra 

socialiserad makt. Individer som ser strävan efter makt utifrån den personliga 

typen är ute efter ett självuppfyllande, med andra ord är en individ som strävar 

efter makt ute efter att uppnå kontroll och prestige. Den andra typen, den 

socialiserade synen på makt, anses istället vara ett medel som bidrar till 

kollektivet och gruppens ändamål. Dessa två resulterar även i två typer av utfall; 

en personlig form av makt menar på en direkt och konfrontativ utövning av 

makt som kan ses som hämningslös medan den socialiserade typen som istället 

menar på ett utövande i form av indirekt och samarbetsorienterad, en 

återhållsam utövning med andra ord (Bunderson & Reagans, 2011). 

 

Trots den oönskade effekt som både status och makt har på lärande inom 

organisationer är det svårt att exkludera dessa två attribut ur ekvationen, främst 

då skillnader inom dessa existerar inom alla organisationer där hierarkier samt 

kunskap- och kompetensskillnader råder (Bunderson & Reagans, 2011; Piazza 

& Castellucci, 2014). Även om dessa attribut har en negativ effekt på lärande är 
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effekten inte enbart av dålig karaktär. Individer som besitter en högre grad av 

makt och status är vitalt för lärande i miljöer där det finns en tydlig skillnad i 

makt och status mellan organisationens aktörer, främst då dessa kan identifiera 

och se värdet som de med lägre makt och status besitter (Bunderson & Reagans, 

2011). 

Som benämnts ovan har även Chen et al. (2012), då de försöker skapa djupare 

förståelse för status och hur det erhålls och bibehålls samt vilka konsekvenser 

status har på både individen och organisationen, intresserat sig för detta. 

Effekten av att inneha hög status skapar möjligheter för individen genom att det 

inger ökat gehör från övriga inom organisationen samt förbättrade möjligheter 

till en högre position i den organisatoriska hierarkin. Dock kan en hög grad av 

status påverka negativt enligt Chen et al. (2012) då den självgodhet och det 

bristande fokus som tillkommer av status till slut påverkar deras möjlighet att 

bibehålla sin position. Detta är däremot någonting som kan ifrågasättas då det är 

en ytterst kontextuell fråga huruvida en individ reagerar på att erhålla en hög 

status och hur detta påverkar individen. Chen et al. (2012), likväl som 

Bunderson och Reagans (2011), menar på att trots den negativa effekten som 

status kan ha, kan även närvaron av en individ som besitter hög status höja 

ambitions- och aspirationsnivån hos medarbetarna, vilket i sin tur leder till en 

grad av resultat för arbetsgruppen. 

En sviktande vara inom HR 

Intresset för status inom HR, som en specifik yrkesgrupp, är även ett fält som 

akademiker studerat i olika grad. Bland annat har Berglund (2002), Wright 

(2008) och Alvesson och Lundholm (2014) lyft fram denna problematik.  

 

I doktorsavhandlingen ”De otillräckliga” lyfter Berglund (2002) fram 

personalspecialisters kamp för att få erkännande och status. I den allmänna 

diskursen kring HR påpekas att människan är den resurs som tillskrivs störst 

vikt för en organisation. Denna problematik har föranlett det arbete som 

Berglund (2002) studerat i sin avhandling. HRM, kompetensförsörjning och 

bemanning tillsammans med flera andra HR-frågor som berör medarbetarna bör 

vara av vikt för en organisation. Trots detta finns en generell upplevelse av att 

yrkesgruppen personalspecialister ofta stöter på statusproblematik (Berglund, 

2002). En av Berglunds (2002) frågeställningarna lyder: ”Kan man förstå och 

förklara den relativt låga status yrkesgruppen har jämfört med andra funktioner 
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och yrkesgrupper genom att studera hur personalspecialister i ett argumentativt 

sammanhang försökt att positionera sig som en strategiskt viktig yrkesgrupp?” 

(Berglund, 2002. s. 14). För att kunna besvara frågan använder sig Berglund 

(2002) av fyra studier som alla syftar till att fånga olika typer av diskurser kring 

ämnet. Den första studien samlar under en tioårsperiod in bilden av 

personalyrket och konstruktionen av dess identitet via tidningen Personal och 

Ledarskap. Studie nummer två fångar via intervjuer in nio personalchefers bild 

av sina yrken och sin situation. De två andra studierna som Berglund (2002) 

genomfört och använder sig av är av både aktörforskning och deltagande 

observationer. Den första av de två innebar en sekreterarroll i en 

erfarenhetsgrupp bestående av personalchefer och den andra studien gick ut på 

observationer av två seminarier som behandlade personalyrkets roll, anordnade 

av Akademikerförbundet. I avhandlingen avsätts inte statusbegreppet något eget 

kapitel, inte heller finner vi en tydlig definition av vad begreppet status är. 

Begreppet omnämns snarare i en vag benämning som något indirekt, en följd av 

eller via närbesläktade termer till status. 

  

Delar av det resultaten som Berglund (2002) kommer fram till tyder på att det 

existerar en känsla och upplevelse av otillräcklighet hos personalspecialister. 

Vidare beskrivs att otillräckligheten är återkommande på ett sådant sätt att det 

kan påstås att den är en väsentlig del i personalspecialisters identitetsarbete. 

Otillräckligheten kan trots att personalyrket försökt att anpassa sig till 

omgivningens krav grunda sig i att det inte är personalspecialisterna själva som 

bedömer huruvida en sådan anpassning är att anse som framgångsrik eller ej. 

Det är upp till omgivningen och kritikerna att bedöma synen på 

personalspecialisterna, de ges ett tolkningsföreträde, vilket kan ge upphov till 

känslan av att aldrig riktigt lyckas nå hela vägen fram (Berglund, 2002).  

  

Tolv år efter att ”De otillräckliga” publicerats ges boken ”Personalchefers 

arbete och identitet” ut. Boken är skriven av professor Mats Alvesson och ekon. 

dr. Susanne Lundholm. Delar av deras forskning har riktat in sig mot 

organisationer och identitet i arbetslivet. Författarna studerar bland annat, likt 

Berglund (2002), hur det kommer sig att HR istället för centrala strateger ofta 

gestaltas som en yrkesgrupp kämpandes för legitimitet och utrymme i sina 

organisationer. Alvesson och Lundholm (2014) uppger att ett antal empiriska 

studier används som material i boken. Författarna delger tre av de stora och 

skriver att det för studien rör sig om cirka ett fyrtiotal HR-chefer eller andra 

HR-specialister som ges gehör. Alvesson och Lundholms (2014) tre större 
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empiriska studier som behandlar HR-chefer utgår alla ifrån interaktion, 

intervjuer eller samtal med HR-cheferna. Det har rört sig om sex stycken 

djupstudier av chefer, dessa har intervjuats vid mer än ett tillfälle och även 

skuggats i sitt arbete. Andra chefer har också blivit intervjuade vilket utgör den 

andra studien. Den tredje och sista studien har haft formen av fokusgrupper 

bestående av HR-chefer som fått ge kommentarer och framfört egna 

erfarenheter kring input från författarna (Alvesson & Lundholm, 2014). 

Statusproblemet som personalchefer upplever sig ha är även någonting som 

framkommer i deras studie. Alvesson och Lundholm (2014) skriver att 

personalavdelningar inte tycks ha en hög status i sina organisationer och att 

deras intervjupersoner talar om detta problem tillsammans med okunskap. Det 

framställs som om att det i många organisationer finns åsikter och en delad bild 

av vad HR-avdelningen egentligen skall ägna sig åt. Även Kochan (2004) 

menar att ett sökande efter större strategiskt ansvar har resulterat i att fokus lagts 

på fel saker.  HR bör istället för att sträva efter ökat strategiskt ansvar spendera 

sin tid på att bygga bra sociala kontrakt som tar hänsyn till både organisationen, 

medarbetarna, olika institutioner i samhället och externa koncerner. Genom 

detta också erhålla den legitimitet och status som HR söker (Kochan, 2004). Det 

framkommer också att HR-funktionen ses lite som en funktion som alla har 

kunskap inom, någonting alla kan lite grann av och därav också har åsikter om. 

Det föranleder att HR-funktionens status blir relativt svag (Alvesson & 

Lundholm, 2014). 

  

Utöver Berglund (2002), samt Alvesson och Lundholm (2014), uttalar sig även 

Wright om HR och status i sin studie ”Reinventing Human Resource 

Management: Buisness partners, internal consultants and the limits to 

professionalization”. Wright (2008) ämnar skapa större förståelse för HR-

medarbetare och dess identitetsskapande, samt hur identiteten har påverkats av 

den utveckling som HR har genomgått de senaste årtiondena. Även HR och dess 

problematik att erhålla en titel som profession lyfts fram här då HR, tidigare i 

historien, varit närmare att bli erkänd som en legitim profession, då det enligt 

Wright (2008) fanns en tydlighet i vad HR hade för roll. Detta har även Kochan 

(2004) diskuterat som en problematik för HR då han menar på att den 

förändring som skett, transformationen från ett administrativt ansvar till en 

sökan efter högre grad av strategiskt ansvar, påverkat yrkets legitimitet och 

status negativt. 
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Vidare lyfter Wright (2008) fram respondenterna och deras egna uppfattning av 

sin status och yrkesroll samtidigt som han framhäver yrkesrollens utveckling 

och att det idag innefattar en högre grad av strategiskt fokus. Flertalet av 

respondenterna i denna studie visar på att de idag besitter rollen som trovärdig 

rådgivare där en högre grad av strategiskt arbete innefattas. I samband med detta 

har yrkesrollen förändrats i form av att den administrativa funktionen som HR 

tidigare associerats med inte är av lika stor karaktär i respondenternas vardag 

(Wright, 2008). Denna syn på HR, som trovärdig rådgivare istället för den 

traditionellt administrativa definitionen av HR, är en definition som 

respondenterna menar på är att föredra. Identiteten som tillskrivs utifrån denna 

syn på HR inger både status och legitimitet, dock tillskrivs den främst till 

individen som utför arbetet och inte yrket som helhet. Respondenter som lyckats 

skaffa sig status inom organisationen associerar sig sällan med den breda 

definitionen av HR utan istället definierar de sig själva som exempelvis 

specialist inom organisationsutveckling eller en gren av en annan profession. 

Yrkesgruppen HR har med andra ord problem med att etablera en form av status 

och legitimitet då utövarna av yrket identifierar sig själva med individuell 

kompetens och expertis istället för den kollektiva HR-identiteten (Wright, 

2008). 

 

Frågan gällande HR och status, specifikt huruvida det är någonting HR-

medarbetare upplever sig besitta eller ej och huruvida status är relevant för 

yrkesgruppen, är inte en fråga som Wright (2008) går in djupare på. Dock 

menar han på att status är någonting som respondenterna besitter. Med andra 

ord speglar inte den status som individerna i yrkesgruppen innehar, utifrån HR-

paradoxen som Berglund (2002) lyfter fram, den status som respondenterna i 

Wrights (2008) studie upplever sig besitta. Däremot återstår problematiken som 

Berglund (2002) lyfter fram. Trots strävan efter att åta sig större strategiskt 

ansvar, vilket utvecklingen av HR påvisar, finns det en förväntan på att HR 

bland annat ska besitta en hög grad av administrativt arbete vilket tyder på att 

HR tillskrivs en lägre grad av status (Alvesson & Lundholm, 2014).  

Strävan efter ökad status och inflytande  

Tydligt förekommer det att status har både positiva och negativa effekter. 

Huruvida detta är någonting som HR besitter eller ej går däremot att ifrågasätta.  

En faktor som lyfts fram av bland annat Wright (2008) är HR:s problem med att 

erhålla en professionstitel vilket har gjort det svårt att erhålla status. Detta är 
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även en problematik som både Pohler och Willness (2014), Damm och Dathe 

(2016) samt Ulfsdotter Eriksson (2017), lyfter fram som ett tillvägagångsätt för 

att höja HR:s status, det vill säga genom att försöka upphöja yrket till en 

profession. Problematiken som existerar idag menar däremot författarna är att 

dagens HR inte uppnår kraven för att vara en profession utifrån ett 

makroperspektiv på HR. Tankar om att försöka legitimera HR som en 

profession har varit ett aktivt arbete hos yrkesverksamma i snart 70 år, främst 

för att på så vis kunna öka yrkets ställning, status och inflytande (Damm & 

Dathe, 2016). 

 

Pohler och Willness (2014) utförde en studie i Kanada där HR-praktiker har 

försökt ta efter redan etablerade professioner med syftet att stärka sin egen 

legitimitet och på så vis finna en väg till att befästa sig som en profession. 

Författarna lyfter fram traditionella yrkesgrupper, professioner som läkare och 

rättsvetenskap, där det råder konsensus gällande dess legitimitet och status då de 

kan påvisa sitt värde för både intressenter och organisationen vilket HR har 

visat sig ha svårt för att göra.  

 

Då HR både ska agera som medarbetarrepresentant och arbetsgivarrepresentant 

har det visat sig svårt att befästa sig själva som en profession. Bland annat då 

försök till att balansera medarbetarnas intresse samtidigt som det finns ett behov 

av att leva upp till organisationens mål har skapat en diffus roll för HR (Pohler 

& Willness, 2014). Denna problematik, gällande profession, diskuterar 

Ulfsdotter Eriksson (2017) vidare. Hon lyfter fram att en samsyn kring hur 

problem ska hanteras skulle bidra till en ökad legitimitet och status. Detta för att 

bidra till organisationens, men även HR:s, bästa intressen. Genom att se över 

nya rekommendationer, framtagna av Internationella 

standardiseringsorganisationen, framkommer det att HR bör arbeta för att vara 

mer standardiserat  för att på så vis kunna öka sitt bidrag till sina respektive 

organisationer men också bli mer jämförbara med andra HR enheter (Ulfsdotter 

Eriksson (2017). Vidare lyfter Ulfsdotter Eriksson (2017) fram hur HR-

medarbetarna själva anser att riktlinjer som gäller för HR generellt skulle främja 

HR och bidra till att yrkesgruppen får erkännande och närma sig 

professionstiteln. Avsaknad av tydlighet i vad HR förväntas göra både inom 

yrkesgruppen och utanför är någonting som ett flertal forskare utöver Pohler och 

Willness (2014) och Ulfsdotter Eriksson (2017) visat på (se Ulrich & 

Brockbank, 2007; Alvesson & Lundholm, 2014).  
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Genom att etablera HR som profession bidrar detta till en gemensam bild av en 

yrkesgrupp med professionella normer vilket i sin tur bidrar till ökad legitimitet 

och status för HR (Pohler & Willness, 2014). Att ta efter andra professioner som 

anses vara legitima har HR enligt Pohler och Willness (2014) lyckats ta sig 

närmare sitt mål att etablera sig själva som en egen profession. Däremot menar 

författarna att HR är i ett tidigt stadie i dess utveckling av att uppnå en position 

som en legitim profession, men de är på god väg att nå dit en dag framöver. 

 

Problematiken gällande profession och hur yrket kan uppnå en sådan titel är 

som sagt även någonting Damm och Dathe (2016) lyft fram. Faktorer som kan 

bidra till att uppnå detta är att yrket representerar en utbildningsnivå som 

speglas av en akademisk karaktär. Huruvida yrket har möjlighet att 

vidareutvecklas bidrar även också till chansen att uppnå benämningen av en 

profession. Utöver detta finns ett flertal beskrivningar av vad som traditionellt 

sätt behöver uppnås för att ett yrke ska vidareutvecklas till en profession. En 

generell sammanfattning av dessa olika beskrivningar resulterar i att yrket anses 

behöva en gemensam teoretisk kunskapsbas, en uppsättning gemensamma 

etiska regelverk samt en gemensam anda som sammanför medlemmarna inom 

yrkesgruppen (Damm & Dathe, 2016; Ulfsdotter Eriksson, 2017).  

Sammanställning av begreppet status 

I det tidigare skedet av HR och dess arbete ser vi en klarhet i vilka typer av 

uppgifter, samt vilken funktion de besatt, inom en organisation. Detta är en 

faktor som idag är en vanligt förekommande fråga, vad gör de och vad har de 

för agenda? En effekt av detta har enligt den tidigare forskning som benämns 

ovan påverkat både HR:s strävan efter att bli en profession och den grad av 

status de besitter. Sett till begreppet status är det i dess helhet en diffus term då 

det är applicerbart på flera olika nivåer. För att förtydliga begreppet har vi 

sammanställt de olika definitioner som nämnts ovan och kategoriserat de 

nyckeltermer som dessa har gemensamt, se figur 2. 
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Figur 2. Sammanställning av den definition av status som genererats av tidigare 

forskning. (Egen) 

 

Som benämnts tidigare är begreppet status ett begrepp som är kopplat till vilken 

kontext det används inom och kan definieras på olika vis utefter detta. Status 

har som Turner (1988) lyft fram två sidor, en subjektiv och en objektiv. Vardera 

av dessa två har sin separata utgångspunkt gällande status, den subjektiva i form 

av min egenupplevda status och den objektiva i form av de strukturer som 

samhället tillskriver som statusgivande. Modellen ovan figur 2 visar på att både 

det subjektiva och det objektiva perspektivet av status skapar en hierarkisk 

ordning av vad som är statusgivande eller inte. Utgår man från individens egna 

upplevelse är det ytterst individuellt vad som inger status. Ser man istället från 

den objektiva synen grundas det istället på den kollektiva samhällsbilden av 

status. 

Det som yttrat sig i de olika definitioner av begreppet status har mynnat ut i de 

fyra nyckeltermer som framställts i figur 2. Attribut, kapacitet, välstånd och 

respekt. I mångt och mycket finner vi likheter med Chiang et al. (2017) i deras 

utformning av definitionen av status som grundas sig i tre nyckeltermer: 

respekt, en framträdande roll och inflytande/prestige. Dock finner vi ytterligare 
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aspekter av begreppet status i form av dess sociologiska innebörd då status är 

tvådelat. Antingen ses det utifrån den rent hierarkiska synen som återspeglas i 

samhället, alternativt genom de relationer som existerar mellan olika grupper 

där skillnader så som kön, yrkesroll och etnicitet manifesterar sig. 

Nyckeltermen välstånd grundar sig främst i en historisk bild av begreppet status 

där välstånd och olika former av maktstrukturer ingivit en hög grad av status 

(Piazza & Castellucci, 2014). Ser vi till Attribut och kompetens framställs detta 

bland annat genom så kallade statuskaraktärsdrag som visar på egenskaper som 

en individ besitter som i sin tur leder till en viss grad av status. Innehar en 

individ en hög grad av antingen diffusa eller specifika egenskaper, beroende på 

vad som eftersökes i situationen, ökar chansen till att denne får gehör för tankar 

och idéer och på så vis en högre grad av status då dessa karaktärsdrag speglar 

den tillit som tillskrivs individen (Robbins, 2017). Attribut och kompetens 

återspeglas även i dess förmåga att leda till högre position inom den 

organisatoriska hierarki som råder och på så vis förknippas med både respekt 

och status (Chiang et al., 2017). Den respekt som en individ besitter likställs 

ofta med termen status men trots dess närbesläktade natur grundas respekt på en 

horisontell linje som utgår från en individs attribut och dess bedrifter.  

Vidare visar kapacitetsfaktorn det som ett flertal forskare har lyft fram som 

statusgivande i form av prestation och möjligheten att bidra till utveckling 

(Chiang et al., 2017: Robbins, 2017). De fyra kategorier som figur 2 visar på 

behöver inte alla innehas av en individ för att denne ska kunna besitta status. 

Beroende på kontext kan en av dessa kategorier räcka för att upplevelsen av 

status ska existera, alternativt en blandning av en eller flera av dessa kategorier. 

Som nämns ovan är status ett begrepp som är kontextuellt vilket även figur 2 

visar på. Alla dessa termer, attribut, kapacitet, välstånd och respekt uttrycker sig 

olika beroende av vilken kontext som råder.  

Vidare kommer de sociologiska termerna kapital, fält, spel och habitus att 

framställas, detta då det ger ett bredare spektrum av förståelse för den 

problematik vi ämnar undersöka. 

Kapital, fält, doxa och habitus 

I studier som denna, med syftet att undersöka HR-medarbetares upplevelser 

kring sin status och sitt strategiska värde, är det inte mer än rätt att lyfta fram 

sociologen Pierre Bourdieu. Begrepp som kapital, fält och habitus har alla sin 
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egen innebörd men är trots detta starkt kopplade till varandra och den position 

man besitter inom den sociala arenan vi dagligen befinner oss i (Broady, 1990; 

Ulver Sneistrup, 2012). 

 

Börjar vi med begreppet kapital kan det på enklaste vis beskrivas genom olika 

kombinationer av exempelvis ekonomiska-, sociala- och kulturella attribut som 

en individ besitter, dessa utgör även en form av klass och status som en individ 

innehar (Hillier & Rooksby, 2002; Ulver Sneistrup, 2012). Det ekonomiska 

kapitalet tyder på de möjligheter en individ har till finansiell rörlighet medans 

ett socialt kapital ämnar visa på en individs sociala kompetens, nätverk samt 

dess möjligheter att utnyttja dessa. Det kulturella kapitalet hänvisar däremot till 

individens kulturella kunskap i form av språkbruk och formella samt informella 

utbildningar (Bourdieu, 1987). Kombinationer av dessa kapitalformer, i 

samband med att de uppmärksammas samt legitimeras av andra som besitter 

dessa, menar Bourdieu (1987, 1999) skapar det så kallade symboliska kapitalet. 

Denna typ av kapital benämner Ulver Sneistrup (2012) som ett så kallat totalt 

kapital vilket hon menar på är associerat med begreppet status. Sett till 

exempelvis en HR-medarbetare som upplever att deras status sviktar kan detta 

visa sig i att den blandning av kapital som de själva upplever sig besitta är av 

för hög dignitet i relation till de arbetsuppgifter de blir tilldelade. 

 

Vidare har Donald Broady (1990) lyft fram begreppet symboliskt kapital och 

försökt skapa ett förtydligande på detta vis: “Symboliskt kapital är det som av 

sociala grupper igenkännes som värdefullt och tillerkännes värde” (Broady, 

1990. s. 171.). Kapital som tillerkännes värde är dock inte en resurs som är fast 

och oföränderlig, det sker konstant strider där individen skapar strategier för att 

öka värdet och bibehålla sitt kapital i mån om att inte tillåta andra som ingår i 

kampen att göra detsamma (Broady, 1990). Vidare kommer kapitaltyperna att 

utforskas genom begreppet habitus och fält som är av relevans för att förstå det 

symboliska kapitalet och dess relation till status. 

 

Om kapital är en typ av attribut som formar individen kan det som Bourdieu 

(1987) benämner som fält ses som den spelplan där kapitalet gör sig till nytta. 

Det är inom dessa fält som de kapital man besitter manifesterar sig och hjälper 

individen att erhålla status och makt (Hillier & Rooksby, 2002; Ulver Sneistrup, 

2012). Bland annat kan fält ses inom organisationsvärlden då det finns en 

hierarki gällande ledare och positioner där individer strävar efter att ta en plats 

eller behålla sin plats i hierarkin (Ulver Sneistrup, 2012). Dessa fält ska dock 
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inte förväxlas med alla situationer som speglar sociala sammanhang. Ett socialt 

fält är en social konstruktion av individer där en kamp uppstår i relation till en 

delad syn av det symboliska kapital som fältet speglar (Broady, 1990). Denna 

syn uttrycks bland annat genom begreppet doxa, en benämning av objektiva och 

outtalade regler som existerar i samhället, vilket även speglas i olika fält (Ulver 

Sneistrup, 2012). Detta kan med andra ord ses i flera av de skikt som samhället 

är uppbyggt på. Individer som exempelvis strävar efter att uppnå högre position 

inom en organisation, yrkeskategorier som strävar efter att få större utrymme 

och få sin röst hörd eller organisationer som konstant konkurrerar med andra 

organisationer för att inte gå i konkurs är alla delaktiga i olika fält där det finns 

en delad syn av det symboliska kapitalet och en strävan efter att öka sitt kapital. 

För att lyckas inom dessa fält krävs däremot en viss förståelse för de regler som 

råder samt en konstant medvetenhet gällande fältets föränderliga struktur. 

Vidare benämner Bourdieu vikten av att vara reaktiv gentemot ens motspelare 

och ha en förståelse för både ens egna lagmedlemmar, samt motståndarens 

styrkor och svagheter; detta kräver även en form av improvisationsförmåga och 

förståelse för det sociala spelet (Hillier & Rooksby, 2002). Ser vi exempelvis 

olika yrkesgrupper inom en organisation är det av stor vikt att förstå sina med- 

och motspelare för att kunna skapa bästa möjliga resultat för både sig själva och 

för organisationen. 

 

Bourdieus begreppsarsenal är i mångt och mycket starkt kopplade till varandra, 

kapital är exempelvis attribut som används i de spel som äger rum i diverse fält 

som individen befinner sig i (Broady, 1990). Hur en individ ser på sin 

omgivning, hur de tänker och hur de handlar i det fält som de befinner sig i, 

grundas däremot i det som Bourdieu benämner som habitus (Broady, 1990; 

Hillier & Rooksby, 2002). Definitionen av habitus har sin grund i Bourdieus 

begrepp doxa och visar på de dispositioner som styr och leder individens 

beteende i vardagen. En individs habitus återspeglar därmed de objektiva 

strukturer som samhället skapat och införlivats i individen vilket styr det 

beteende och de handlingar som är lämpliga, likt normer och regler som 

existerar i samhället (Bourdieu, 1999). Genom olika doxor som existerar 

utformas även individens syn på vad som är eftersträvansvärt då detta är en 

spegling av det symboliska kapitalet som tyder på vad som är av värde inom det 

ett specifikt fält, dock kan detta skilja sig mellan olika fält (Ulver Sneistrup, 

2012). En individs habitus fungerar på så vis som en form av vägledning, och på 

sitt egna sätt en funktion som inger individen med praktiskt förnuft, utifrån den 
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doxa som råder. Detta innebär att individens val av handlingar påverkas av dess 

tilltro till vilka val som förväntas leda till den önskade effekten (Hillier & 

Rooksby, 2002).  

 

Det habitus som en individ besitter har inte enbart en grund i samhällets 

strukturer utan även i en individs egen historia. Detta gör habitus till någonting 

som är svårt att förändra. Trots detta är det inte permanent utan snarare seglivat 

sett till dess förändringsprocess (Broady, 1990). Bourdieu menade på att då det 

existerar klasser i samhället, vilket han även fick kritik för, finns det skillnader i 

det habitus som människor besitter vars grund återspeglas i olika varianter av 

kapitalsamansättningar (Broady, 1990). 

  

Huruvida dessa klasser och vad som ingår i de kapitalformer som lyfts fram går 

att generalisera över olika kulturer är dock en faktor som Bourdieu blivit 

kritiserad för. Då Bourdieu var fransman, vilket historiskt sett är ett av de 

främsta klassamhällena, har kritik uppstått mot att hans forskning inte tagit 

kulturella skillnader i beaktning (Ulver Sneistrup, 2012). Vidare framhävs 

kritiken genom att visa på dessa studier som Bourdieu utfört inte skulle finna 

samma resultat om de utfördes i mindre klassdefinierade samhällen. Motstånd 

till denna kritik tyder dock på att oavsett vilken kultur som dessa begrepp 

appliceras inom går de att använda som ett ramverk. Vad som kategoriseras 

inom varje kapitaltyp definieras utifrån den rådande kontexten och därmed även 

vad som anses vara statusgivande (Ulver Sneistrup, 2012). Oavsett vad som 

studeras, ett samhälles klasshierarki eller en yrkesgrupp vars position inom 

organisationer är diffus, är dessa begrepp applicerbara som ett verktyg tänkt att 

bidrar med djupare förståelse för vad och varför individer agerar som de gör.  

 

Begrepp som kapital, fält, doxa och habitus, vilket tyder på en individs strävan 

efter att uppnå olika typer av attribut och positioner, visar på liknelser med dem 

definitioner av status som lyfts fram ovan. Även status är som benämnts ovan 

ett begrepp som kan ta olika former och grundas på diverse komponenter. Den 

traditionella synen av status framställs främst som ett begrepp som är kopplat 

till antingen en subjektiv eller objektiv syn och olika former av attribut som ger 

individen förmåner. Den teoretiska referensram som framställts i detta kapitel 

ligger till grund för den diskussion som kommer att föras i kapitel fem där teori 

och tidigare forskning ställs i relation till det resultat som respondenterna 

delgivit. Först kommer de metodologiska val som studien lutar sig på att 

presenteras och diskuteras för att sedan gå vidare med resultat och diskussion. 
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3. Metod 

Nästkommande kapitel behandlar och diskuterar studiens metodologiska 

utgångspunkter samt val av strategi. Kapitlet behandlar också den 

insamlingsmetod som valts för att samla in data och analysera dess innehåll. 

Slutligen kommer etiska övervägande och kvalitetsvärderingar att lyftas fram. 

Utformning av studiens problemområde och syfte 

Studiens syfte och frågeställningar uppkom genom att vi tog del av tidigare 

gjorda studier som behandlat HR i relation till deras position inom 

ledningsgrupper, strategisk human resources management (SHRM) och HR-

chefers upplevelse av sitt innehav av status och huruvida dessa besatt en 

inflytelserik position inom dem organisationer som de var aktiva inom. Genom 

detta förarbete framkom syftet med studien; Syftet med studien är att utforska 

hur HR-medarbetare upplever sin yrkesrolls status och det strategiska värde som 

de bidrar med. Valet av att studera just HR-medarbetare blev för oss naturligt då 

vi upptäckte att det existerar en kunskapslucka kring HR-medarbetare och deras 

upplevda status utifrån det förarbete som vi genomförde. Detta 

tillvägagångssätt, att utföra ett visst förarbete för att på bästa sätt utarbeta ett 

relevant syfte och en hållbar frågeställning, ifrågasätts av en del forskare som 

menar på att detta kan påverka studiens utformning och genomförande. 

Johannessen & Tufte (2003) lyfter fram detta och menar på att kritiken mot 

denna typ av utgångspunkt leder till att forskaren ”riskerar att forma terrängen 

(empiri) efter kartan och inte omvänt” (Johannessen & Tufte, 2003. s. 107). 

Kritiken till trots, valde vi att använda oss av element som framkom via 

utforskandet av SHRM och HR-chefers positioner i ledningsgrupper. Detta 

eftersom att förarbetet gav upphov till en för oss så pass mycket bättre förståelse 

för den problematik vi ämnade att studera samt bidrog till en förbättrad 

möjlighet att utföra en utförlig analys.  

Metodologisk utgångspunkt och design 

De val som studien lutat sig på gällande metodologiska utgångspunkter har 

främst grundat sig i de frågor vi ämna undersöka. Syftet med studien är att 

utforska hur HR-medarbetare upplever sin yrkesrolls status och det strategiska 

värde som de bidrar med. Valet av syfte föranledde en kvalitativt lagd studie, ett 

intresse för att öka förståelsen för respondenterna och den sociala verklighet 

som de befinner sig i (Patton, 2002; Bryman, 2011). Under studiens gång 



29 

 

växlade vi mellan teori och empiri för att förstå den problematik som vi 

studerade på bästa möjliga vis. Växling som denna tyder på drag av ett 

abduktivt tillvägagångssätt i dess utformning av att pendla mellan en induktiv 

och deduktiv ansats (Alvesson & Sköldberg, 1994).  

 

Då studien ämnade utforska HR-medarbetare och hur de upplever sin yrkesrolls 

status och strategiska värde såg vi möjligheten att inte låsa oss vid en enskild 

organisation. Detta då vi ville undersöka HR-medarbetare och inte en specifik 

HR enhet. Då specifika fall inte var av intresse valde vi att söka efter HR-

generalister och specialister inom ett flertal organisationer. Med detta i åtanke 

drog vi nytta av metoder inom tvärsnittsdesign. Vi använde oss av ett flertal 

respondenter inom olika organisationer, med fokus på respondenterna och inte 

deras organisationstillhörighet, samt de urvalskvalifikationer som lyfts fram 

nedan under rubriken urval (Johannessen & Tufte, 2003; Bryman, 2011). Med 

andra ord ämnade vi undersöka i bredare grad än ett specifikt fall. Genom detta 

infriades möjligheten att skapa ett resultat som bidrog till en ökad förståelse för 

yrkesrollen utifrån mer än ett enskilt fall. Då den empiri som samlats in grundas 

på utsagor från HR-medarbetare är vi medvetna om att studien inte kan generera 

kunskap som är definitiv (Bryman, 2011). Studiens utgångspunkt var att 

generaliserbarhet går att betrakta på olika sätt, likt det Larsson (2009) lyfter 

fram, och att generaliserbarhet inte alltid är av vikt för en studie. Att undersöka 

respondenter i bredare grad än inom ett enskilt fall påverkar dock studien och 

dess generaliserbarhet då spridningen och variationen skapar en bredd (Larsson, 

2009). Genom att göra detta är det däremot inte sagt att studiens resultat är att 

anses som generaliserbara, däremot kan vi tyda ett resultat som inte enbart är 

bundet till det enskilda fallet, exempelvis en specifik organisation. Ett vidare 

resonemang kring hur studien resonerar kring resultatets generaliserbarhet förs i 

metoddiskussionen.  

Vidare grundades den insamlingsmetod som studien använder sig av på semi-

strukturerade intervjuer. Denna typ av insamlingsmetod tillät oss som intervjuar 

att föra ett informellt samtal med vissa riktlinjer och teman (Alvesson, 2011; 

Johannessen & Tufte, 2003). Respondenterna har genom denna form av 

intervjumetod möjligheten att ge fördjupade svar och djupare information vilket 

är av vikt då vi önska utforska hur de upplever problematiken (Johannessen & 

Tufte, 2003). Huruvida denna form av intervju enbart är en diffus term som 

används för att beskriva en strukturerad intervju med ostrukturerade frågor, 

alternativt att det används i brist av kunskap hos forskaren som tar efter tidigare 

gjorda studier utan att analysera vad som är bäst för sig själva, är något som Jan 
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Trost (2010) lyft fram och bör tas i beaktning. Med detta i åtanke ifrågasatte vi 

oss själva om semistrukturerade intervjuer var passande för denna studie. 

Anledningen bakom att vi valde att använda oss av detta är dock för att vi 

upplever att en intervju uppbyggd av teman och generella frågor ger bäst 

förutsättningar för att få respondenten att öppna upp sig och, genom teman, bli 

guidad genom intervjun. Då syfte med studien ämnar utforska hur HR-

medarbetare upplever sin status och sitt strategiska värde valdes denna typ av 

insamlingsmetod då det gav goda förutsättningar för att få svar som bidrog till 

att utforska studiens problematik. 

Urval 

Studiens urval tog sitt ursprung i ett målinriktat urval då vi ämnade att utforska 

ett specifikt problemområde. Denna typ av urval speglar enligt Bryman (2011) 

kvalitativa studier då det ger bättre förutsättningar för att besvara de 

forskningsfrågor som genereras genom den kvalitativa utgångspunkten. Ett 

urval likt detta grundades i att vi medvetet sökt efter respondenter som besitter 

egenskaper inom det aktuella problemområdet, detta då vi ämnade  

överensstämma urvalet med de uppsatta forskningsfrågorna och det syfte 

studien innehar (Bryman, 2011; Johannessen & Tufte, 2003). En risk med ett 

sådant urval är vad Bryman (2011) omnämner som bias vilket betyder att det 

skulle kunna ha existerat en risk för att det bland de tillfrågade individerna, 

existerat en ökad sannolikhet för att endast de som redan var intresserade av 

statusfrågor valde att tacka ja till studien. Denna problematik, att 

respondenterna fann statusfrågan intressant och på grund av detta valde att 

delta, fann vi dock inte som en nackdel då varje individs förhållningssätt till 

status är en intressant faktor i sig för denna studie. En annan del av bias som 

grundas på forskaren snarare än respondenterna är den faktor som uppstår 

genom vinkling av material för att behaga exempelvis en organisation som 

önskat en studie. Då vi inte hade någon specifik organisation att förhålla oss till 

är detta en problematik vi ansåg oss blivit besparade från då exempelvis 

kompensation för denna studie inte erhållits.   

 

De urvalskriterier som vi utformade var i grunden specificerad till en specifik 

faktor, nämligen deras befattning. Då tidigare studier som behandlat HR och 

status i stor utsträckning fokuserat på HR-chefer och deras syn på den status 

som deras yrkesroll besitter ämnade denna studie att undersöka den grupp som 

inte benämnts allt för mycket tidigare. Med detta i åtanke sökte vi oss till HR-



31 

 

medarbetare med befattningen HR-generalist alternativt HR-specialist. Då 

studien inte är intresserad av hur en HR-medarbetare inom en specifik 

organisationskultur upplever sig bli bemött, utan istället intresserar sig för HR-

medarbetares egenupplevda status kopplat till sin yrkesroll, ansåg vi att det inte 

fanns något behov av att isolera insamlingen av empiri till en enstaka 

organisation.  

 

Empiri som samlas in genom en enstaka organisation bidrar självfallet till 

kunskap om hur HR-medarbetare upplever sin status, dock uppstår faktorer som 

enbart gäller för den enskilda organisationen. Faktorer som kultur och 

sammanhållning skiljer sig mellan organisationer och inger därmed en 

avgränsad syn på hur respektive HR-medarbetare upplever sig bli bemött och 

sin egenupplevda status. Därav valde vi att sprida på respondenterna som 

studien behandlar till ett flertal olika organisationer för att på så vis undkomma 

resultat som enbart speglas och påverkas av faktorer som den enskilda 

organisationens kontext bidrar med. Däremot uppkom kontextuella frågor då 

HR-medarbetarnas relation till sina chefer och sina kollegor kan inge en viss 

känsla av status, alternativt avsaknad av status.  

 

Gällande huruvida dessa organisationer är privata kontra offentliga samt vilken 

typ av bransch dessa är aktiva inom är även det av mindre relevans då studien, 

som nämnts ovan, har som syfte att utforska hur HR-medarbetare upplever sin 

status och sitt strategiska värde. Med detta i åtanke förde vi mejlkontakt med 

flera HR-medarbetare där vi lyfte fram studiens syfte och våra urvalskriterier, 

vilket som benämnts ovan enbart var innehavandet av en HR-specialist 

alternativt HR-generalistroll utan chefsansvar. Respondenterna består av 11 HR-

medarbetare, spridda över fem olika organisationer, som innehar de 

urvalskriterier vi sökte, de arbetar som antingen HR-specialist eller HR- 

generalist. Valet att använda oss av detta specifika antal grundar sig i att vi 

uppnådde en mättnad. 

Genomförande 

Efter det att respondenter samlats in för studien skickades ett missivbrev ut till 

alla som visade intresse för att delta, se bilaga 2. Detta utfördes innan 

datainsamlingen påbörjades. Missivbrevet innehöll information om studiens 

syfte och frågeställningar samt information gällande intervjuernas tidsram. 

Utöver detta informerades respondenterna även om de etiska krav som studien 
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förhåller sig till i enlighet med Vetenskapsrådet (2011, 2017). Vilka dessa etiska 

krav är redogörs mer utförligt under rubriken etiska övervägande.  

 

Uppbyggnaden av studien är således konstruerad genom två teman, status och 

strategiskt värde, för att få fördjupade svar inom dessa områden. De två teman 

uppkom då vi vid genomförandet av förarbetet för studien fann att tidigare 

forskning som behandlat status och HR i viss utsträckning även lyfter fram 

strategiskt värde som en väg för att etablera status. Tillsammans med en viss 

grad av öppna frågor ämnade vi att minska risken för att respondenten svävar 

bort ifrån den problematik som vi är intresserade av att undersöka. För att utföra 

detta har vi använt oss av en intervjumall, se bilaga 1, där övergripande teman 

och frågor konstruerats i förväg. Intervjumallen hade som syftet att få svar på 

studiens problemområde samt se till så att intervjun höll sig inom ramen för 

problemet både för intervjuaren och respondenten. Genom att till stor del 

använda oss av tolkande frågor, vars syfte är att leda till att respondenten svarar 

utifrån sin egna upplevelse, samlades empiri in som bidrog till att besvara den 

frågeställning som studien använder sig av (Johannessen & Tufte, 2003).  

 

Före datainsamlingen påbörjades utfördes en pilotintervju för att se över 

huruvida intervjumallen som vi skapade gav ett utfall som var relevant för 

studiens problemområde. Intervjumallen ändrades sedan efter pilotintervjun för 

att på ett bättre sätt skapa möjligheten att få djupare svar från studiens 

respondenter.  

 

Intervjuerna ägde sedan rum på respondenternas arbetsplatser då detta var ett 

sätt att förenkla för deltagarna som var intresserade av att delta. En av 

intervjuerna utfördes dock på Universitetet eftersom att en av respondenterna 

hade närmre dit än till sin arbetsplats. Vid utförandet av intervjuerna deltog 

båda forskarna på plats vid samtliga intervjuer, varav ena tog en ledande 

intervjuarroll medan den andra förde anteckningar och kompletterade med 

följdfrågor. Innan varje intervju påbörjades uppgavs etiska hänvisningar som 

studien rättat sig efter; förfrågan om tillåtelse att dokumentera intervjun, 

information om vad studien handlar om, möjligheten att när som helst avbryta 

intervjun samt att all data som samlas in enbart kommer användas i studiens 

syfte och vid senare skede kommer raderas då studien är avslutad 

(Vetenskapsrådet, 2011, 2017).  
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Analysmetod 

Då empiriinsamlingen och transkribering av materialet var färdigställd 

påbörjades analysarbetet. I förstadiet av detta genomlästes transkriberingarna 

för att få en övergripande uppfattning av det material vi samlat in. I samband 

med detta genomfördes en tematisering av det material som ansågs vara relevant 

för studien och följande tre teman uppstod: Ny definition av yrkesrollen HR; 

Strategiskt värde, utveckling i fokus? och Status, en effekt av position eller 

handling? Dessa tre gav en överblick över det material vi hade till vårt 

förfogande. Efter tematiseringen påbörjades analysen av dem citat som vi lyft in 

under respektive teman. Under denna genomgång var syftet att finna givande 

citat från vardera teman som bidrog med information som skulle kunna bistå att 

besvara det syfte och de frågeställningar som studien ämnar besvara 

(Johannessen & Tufte, 2003). Citat som ansågs vara relevanta färgkodades och 

placerades under de övergripande teman som nämnts ovan. Slutligen, efter att 

ha genomarbetat de citat som kodats, genererades tre nya kategorier. Dessa tre 

grundas på faktorer som förklarar dem tre ovannämnda teman på en djupare 

nivå, främst gällande vad status är och hur det manifesterar sig, vilket senare 

kom att användas i diskussionen, se figur 4. De tre kategorier som uppkom 

genom analysarbetets gång var: Känsla av att vara efterfrågad, möjligheten att 

få gehör och att utföra sina idéer och slutligen stöd och utveckling.  

 

Dessa tre kategorier gav även upphov till intressanta aspekter i förhållande till 

den frågeställning som studien ämnade att besvara. För att underlätta för läsaren 

och bygga upp en tydligare struktur i resultatkapitlet skapades ett flertal 

underrubriker som utgår ifrån de tre teman som studien grundas på: Ny 

definition av yrkesrollen HR; Strategiskt värde, utveckling i fokus? och Status, 

en effekt av position eller handling? Underrubrikerna som skapades var: ”Ny 

definition av yrkesrollen HR”, ”HR - en diffus yrkesgrupp med otydlig 

agenda?”, ”HR:s nya roll - aktiv stödfunktion åt chefer”, ”Strategiskt värde - 

utveckling i fokus”, ”Strategisk via det operativa”, ”Status - en effekt av 

position eller handling?”, ”Upplevt innehav av status” och slutligen ”Status 

genom det strategiska värdet”. Tabellen nedan, figur 3, visar på analysprocessen 

i form av utvecklingen av teman, kategorier och underkategorier. 
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Figur 3. Sammanställning av teman, underkategorier och underrubriker för 

analys (egen). 

 

Resultatkapitlet började ta form allt eftersom empirin analyserades och visar på 

ett flertal utsagor som alla ger en inblick i respondenternas vardag. En viktig 

faktor som togs i beaktning under analysen av dessa utsagor var att finna citat 

från samtliga respondenter som deltagit i studien för att på så vis bidra med en 

så bred syn på problematiken som möjligt. Samtliga respondenter representeras 

i resultatet.  

Etiska övervägande 

Under studien har vi utgått från Vetenskapsrådets (2011, 2017) riktlinjer för god 

forskningssed samt den europeiska dataskyddsförordningen (GDPR) som 

började gälla tidigare i vår (Datainspektionen, 2018). Hantering av information 

rörande deltagande individer i studien betonas av Vetenskapsrådet (2017) som 

en central del inom forskningsetik och är således något som varit viktigt för oss 

att efterfölja. För att säkerhetsställa att studien lever upp till god forskningsetik 

har vi vid insamling av information om respondenterna tagit hänsyn till 

samtycke, konfidentialitet och lagring av uppgifter. I Vetenskapsrådets (2017) 
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senaste riktlinjer kan man inte direkt utläsa det som tidigare varit praxis: 

informationskravet, samtyckeskravet, nyttjandekravet eller 

konfidentialitetskravet. Trots detta så återfinns och beskrivs dessa krav även i 

den nya upplagan, dock inte på ett lika uppradat vis (Vetenskapsrådet, 2011, 

2017). Eftersom att de olika kraven återfinns i båda versionerna är det också 

dessa vi utgått ifrån i studien. Informationskravet har vi efterföljt då vi vid 

första kontakt informerat om syftet med studien, detta har sedan upprepats vid 

intervjutillfället. Vid intervjutillfället fick respondenterna dessutom godkänna 

sin medverkan i studien samt information om att de när som helst utan angiven 

anledning kunde välja att avbryta sin medverkan. Vidare fick deltagarna i 

studien information vid intervjutillfället om att den insamlade empirin enbart 

kommer att hanteras av oss som utför studien samt att uppgifterna endast 

kommer att användas för att uppnå studiens syfte. Dessa åtgärder, tillsammans 

med respondenternas möjlighet till att avbryta sin medverkan, säkerhetsställer 

att samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet har efterföljts i 

linje med vad Vetenskapsrådet (2011, 2017) anger. I studien har vi valt att ge 

deltagarna fiktiva namn då vi anser att detta skapar en bättre läsupplevelse och 

ett smidigare flöde i texten. Namnen som deltagarna getts har således ingenting 

med dem personligen att göra.  

  

Gällande GDPR innehåller denna förordningen regler kring hur man får 

behandla personuppgifter. I förordningen står det att vissa personuppgifter av 

särskild karaktär är förbjudna att lagra. Dessa benämns som känsliga 

personuppgifter och kan exempelvis behandla etnicitet, politiska åsikter, religiös 

övertygelse, sexuell läggning, eller uppgifter av samma dignitet 

(Datainspektionen, 2018). Inga sådana uppgifter hanteras i studien, varken 

samlas in eller lagras. För att följa riktlinjerna i GDPR har vi inspirerats av den 

information som Karlstads Universitet har publicerat på sin hemsida angående 

studenter och GDPR. Inledningsvis påpekas att det räcker med att någon kan 

knyta uppgifterna som samlas in till en fysisk person för att uppgiften är att 

räkna som en personuppgift (Karlstads Universitet, 2018). Som ett första steg att 

arbeta med GDPR diskuterade vi huruvida det var nödvändigt att samla in och 

använda oss av personuppgifter. Det ter sig normalt att en viss användning av 

uppgifter som skulle kunna gå att spåra till en fysisk person behöver samlas in 

vilket föranledde en diskussion om vilka uppgifter som var av vikt för studien. 

Här begränsade vi det till att enbart fråga efter och lagra, via inspelning samt 

transkribering, sådana uppgifter som ansågs relevanta för studiens syfte. 
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Därefter förde vi en diskussion angående vilka uppgifter som behöver sparas 

efter att studien slutförts, här ansåg vi att det inte var nödvändigt att 

tillhandahålla mer uppgifter än de som i print ingår i studien. Information som 

lagrades under den tid som studien pågick raderades då studien blev registrerad 

i LADOK. Precis som angetts tidigare har varje deltagare i studien fått 

information om studiens syfte samt fått ge samtycke till att vi spelade in och 

transkriberade informationen som inhämtades vid intervjuerna. Detta 

tillvägagångssätt såg till att studien har en medvetenhet kring GDPR och hur 

personuppgifter kring deltagarna hanterades.   

Kvalitetsvärdering 

Under studiens gång diskuterades faktorer som studiens trovärdighet, 

överförbarhet och dess pålitlighet oss författare emellan. Gällande dess 

trovärdighet handlar det bland annat om att efterfölja rådande regler för att på så 

vis kunna säkerhetsställa kvalitén. Ett sätt att göra detta på är genom att, som 

nämnts i ovanstående stycke, efterfölja dem etiska råd för hur god forskning 

skall bedrivas. Genom att lyfta fram tillvägagångssätt och infallsvinklar för 

läsaren som detta metodkapitel bidrar med, samt en öppenhet gentemot 

respondenterna gällande vad intervjun har för syfte att uppnå ämnade vi att 

åstadkomma en så hög grad av transparens som möjligt. Även genom den 

pilotintervju som utfördes kalibrerades vår uppfattning av den studerade 

verkligheten som vi ämnade att utforska vilket bidrog till bättre förutsättningar 

att samla in material som speglar respondenternas verklighet. 

 

För att säkerhetsställa att den studerade verkligheten uppfattats i likhet med den 

verklighet som respondenterna beskriver har vi analyserat all empiri och 

material, samt diskuterat detta, för att på så vis komma överens om en 

gemensam bild som speglar respondenternas verklighet utifrån våra egen 

uppfattning av respondenternas utsagor (Bryman, 2011). Sökan efter att öka 

trovärdigheten av en kvalitativ studie är även någonting som Lincoln och Guba 

(1985) menar kan uppfyllas genom att låta respondenterna ta del av resultatet 

och därefter återkoppla om forskaren tolkat materialet på rätt vis. Detta är dock 

någonting vi motsätter oss då respondenten kan uppleva sig manad att försköna 

sina utsagor i efterhand vilket i sin tur ger en skev bild av studiens trovärdighet. 

Gällande den påverkan vi som författare har på resultatet är det viktigt att ha 

förståelse för att det utifrån vår syn inte existerar någon objektiv verklighet. 

Dock har vi genom diskussion och analys försökt skapa en tydlig uppfattning 
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om den verklighet som respondenterna befinner sig i. Under processens gång 

har vi i den mån det varit möjligt försökt att inte aktivt tillskriva studien våra 

subjektiva värderingar vilket även varit ett bidrag till att öka möjligheten att 

styrka studiens trovärdighet (Lincoln & Guba, 1985). Det är dock oundvikligt 

att vi inte på något vis satt vår prägel på studien. Detta kan exempelvis visa sig i 

den diskussion som förts gällande HR, dess status och den utveckling HR 

genomgått då vi varit kritiska gällande HR och dess strävan efter att erhålla 

högre hierarkisk position utan att ha definierat vad status är.  

 

Slutligen gällande utformningen av det resultat som studien framställt, vars 

innehåll i hög grad består av respondenternas utsagor, är även det ämnat att öka 

förståelsen och den verklighet som respondenterna befinner sig i. Detta 

tillsammans med att empirin till viss del speglar det resultat tidigare forskning 

framställt, se Wright (2004), inger en förbättrad tilltro till studiens resultat i 

form av dess överförbarhet (Bryman, 2011; Johannessen & Tufte, 2003). 

Genom att kontinuerligt diskutera dessa frågor, tillsammans med de metoder 

och tillvägagångssätt som benämnts ovan, har vi arbetat för att uppnå en så pass 

bra forskningskvalité som möjligt. 

Metoddiskussion 

Förutom resonemang som redan förts ovan så finns det intressanta aspekter 

kopplat till studiens metod. Till att börja med är det av intresse att diskutera 

valet av att sprida ut respondenterna till ett flertal olika organisationer. Som 

benämnts ovan grundas detta val i att vi inte ville riskera att alla respondenter 

delar en och samma organisationskontext då all vår data i sådant fall skulle vara 

vinklat utefter en specifik organisationskultur, dess struktur, förutsättningar och 

problem. Detta ville vi undvika då statusproblematiken för HR-fältet i tidigare 

forskning beskrivits och påvisats frikopplat från specifika organisationer. 

Problematiken beskrivs existera på ett bredare plan (se Berglund, 2002; 

Alvesson & Lundholm, 2014; Pohler & Willness, 2014) vilket föranledde att vi 

värdesatte mer variation än vad en enskild organisation hade kunnat erbjuda. I 

resultatdiskussionen som presenteras i kapitel fem diskuteras även denna fråga, 

huruvida den rådande diskursen som vi tyder inom forskning är någonting som 

stämmer överens inom hela HR-fältet, HR-medarbetarna inkluderade, vilket vår 

studie visar på att det inte gör. Gällande resultatet och huruvida det är 

generaliserbart eller ej finner vi att en studie med denna typ av karaktär, snarare 

öppnar upp för ifrågasättande av den rådande diskursen inom forskning, och att 
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värdet då snarare ligger i dess bidrag till ny förståelse av diskursen snarare än 

generaliserbarhet (Larsson, 2009). Det resultat som framställts och presenteras i 

kapitel fem är på så vis inte generaliserbara mer än i den mån att det finns en 

variation mellan respondenterna, och därmed inte binder resultatet till en enskild 

organisation. 

 

Vidare valde vi att i studien inte lyfta in faktorer som ålder, genus, etnicitet eller 

liknande attribut. Självfallet kan dessa olika uppgifter påverka huruvida en 

individ upplever sig besitta status och det värde som de tillför organisationen. 

Dock var vår ingång i denna forskningsprocess inte att landa i en jämställdhets- 

och etnicitetdiskussion utan snarare fokusera på HR-medarbetare och deras 

upplevelser gällande status och strategiskt värde. Då vi valt att utföra studien 

genom respondenter från ett flertal organisationer fann vi även dessa faktorer 

som alltför diffusa för att gå in djupare på i denna studie, dock kan det i senare 

skede ge upphov till vidare forskning där exempelvis status i relation till 

organisationskultur studeras.  

 

Gällande den nationella- kontra internationella forskning som denna studie 

baseras på och använder sig av är vi medvetna om att det skiljer sig mellan 

kulturer och organisationer. Exempelvis gällande det politiska läget och den 

lagstiftning som råder inom diverse nationer. Dock finner vi i bland annat 

Damm och Dathe (2016) likheter med den utveckling som skett nationellt där 

Sverige tagit inspiration från andra nationer vid utvecklingen av HR som 

yrkesgrupp. De utsagor som studiens resultat genererat, där likheter med 

exempelvis Wright (2008) uppkommer, är även det en faktor som visar på den 

nationella- kontra internationella kontextens överlappning. Ytterligare ett tecken 

på detta är att den forskning som utförts av Ulrich och Brockbank (2007) är 

väletablerad och används inom svensk utbildning och kontext. Dock är dessa 

likheter främst i relation till forskning i den kontext som råder i västvärlden.   

 

Sett till valet av datainsamlingsmetod, i vårt fall intervjuer, kan man ifrågasätta 

vad den insamlade empirin egentligen betyder, och huruvida den verkligen 

porträtterar respondentens upplevelse av problematiken (Alvesson, 2011). 

Genom att informera och föra en dialog under intervjun, vilket semi-

strukturerade intervjuer bidrog med, hoppas vi att vi ingav respondenterna en 

form av trygghet som möjliggjorde för dem att kunna beskriva sin verklighet på 
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ett så autentiskt vis som möjligt är därmed minska risken för förfalskade 

utsagor.  

 

Slutligen kan en diskussion om huruvida valet att använda sig av intervjuer som 

datainsamlingsmetod föras. Då studiens syfte framhäver strävan efter att 

utforska HR-medarbetare och dess egenupplevda status samt dess strategiska 

värde kan även olika datainsamlingsmetoder främjas för att få en ökad förståelse 

för problemet. Problematiken för oss uppstod i att det inte gått att finna speciellt 

mycket data där HR-specialister eller HR-generalister behandlar sin 

egenupplevda status. En diskursanalys av till exempel branschtidningar skulle 

inte med säkerhet säga något direkt om egenupplevd status utan kanske snarare 

behandla andra parametrar. Likaså kan vi inte dra några slutsatser av deras 

egenupplevda status genom att observera deras beteende. För att uppnå detta 

krävs en form av ingång i deras upplevelser vilket intervjuer bidrar till.  
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4. Resultat 

I nästkommande kapitel framställs studiens resultat. Först presenteras HR-

transformationen och den roll som HR som yrkesgrupp innehar för att senare 

kunna skapa en djupare förståelse för den statusproblematik som studien 

behandlar. Vi går sedan vidare med en genomgång av HR-medarbetarnas 

upplevelse kring sin status och sitt strategiska värde. I kapitlet ges även tre 

sammanfattningar med analytiska inslag, dessa behandlar yrkesrollen HR, 

strategiskt värde och status. 

Ny definition av yrkesrollen HR 

Som benämnts ovan har den yrkesroll som HR besitter genomgått en 

förändring, från att vara administrativt till att ta sig an ett större strategiskt 

ansvar inom organisationen. Detta har föranlett att yrkesrollen som definierar 

HR idag utgår från ett brett spektrum. Ellie, som arbetar som HR-specialist, 

benämner sin yrkesroll och de uppgifter hon besitter genom att uttrycka sig på 

följande vis. 

 

Vi heter HR-specialister alla vi, sen jobbar vi inom olika områden. En jobbar mer mot 

kompetensförsörjning/rekrytering, en mer mot friskvård/jämställdhet/mångfald. Jag 

jobbar framförallt inom arbetsrätt, personalärenden och rehabilitering. En kollega 

jobbar mot arbetsmiljö, systematiskt arbetsmiljöarbete och en mot ledarskap och 

medarbetarskap. (Ellie)  

 

Ellie lyfter fram ett flertal arbetsuppgifter som alla innefattas av den yrkesroll 

som HR omfattar. Denna förgrening av uppgifter indikerar en viss grad av 

strategiskt ansvar vilket även Maja lyfter fram då hon berättar om sin yrkesroll. 

 

Jag jobbar operativt som HR stöd till chefer i hela organisationen, /.../ Jag jobbar 

också strategiskt med vissa frågor. För närvarande leder jag ett arbetsmiljöprojekt 

som syftar till den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Och strategiskt jobbar vi 

i arbetsgrupper eller projekt inom olika områden så det kan vara allt ifrån 

rehabilitering, arbetsmiljö och rekrytering. (Maja) 

 

Utveckling från det administrativa till strategiska tycks dock ha orsakat en 

otydlighet inom HR-fältet gällande vad HR gör och vad de ämnar uppnå. Givet 

är att respondenterna är medvetna om sina egna uppgifter och vad deras roll 

som HR är inom den givna kontexten, dock finns en dissonans i frågan om 
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huruvida HR faktiskt har omvandlats helt från det administrativa till det 

strategiska HR. Detta kan vi se skildras i Wilmas utlägg gällande denna fråga. 

 

Alltså det här att vi bara utför administrativa sysslor, den bilden upplever jag inte 

finns kvar egentligen utan det kan komma till utbildningsadministration eller att 

registrera ett kursintyg och sånt där det ligger kvar på oss fortfarande. I övrigt så 

tänker jag att det är ingen som förväntar sig att jag jobbar speciellt mycket 

administrativt. Rehabanteckningar möjligtvis, och protokoll. Ja det vart en del haha, 

men det hör ihop med det andra. (Wilma) 

 

Inledningsvis visar Wilma på att HR har tagit sig bort ifrån det administrativa 

för att sedan komma till insikt om att det kanske inte alls är så det ser ut. Hennes 

arbetsuppgifter innefattar i hög grad administrativt arbete i form av både 

utbildningsadministration, rehabanteckningar och protokollföring. Detta menar 

även Inger på är en bild som etsat sig fast kring förväntningar på vad en HR-

medarbetare bör ägna sig åt.  

 

/.../ Sen är administration ett stort grått moln över HR eftersom det var 

personaladministratör, man satt och var som en chefssekreterare. Det där lever ju 

kvar och det vill ju cheferna inte bli av med. (Inger) 

 

Båda dessa roller tycks fortfarande vara en aktuell del av yrkesrollen HR, 

oavsett om du besitter rollen som generalist, specialist eller businesspartner. 

Robin menar på att det arbete hon utför i vardagen varierar i högsta grad mellan 

administrativt och strategiskt arbete, även från dag till dag. 

 

Vi produktionsredovisar ju våran tid så vi måste lägga in när vi är strategisk partners 

och när vi är en administrativ resurs /.../ förändringsagent finns det en som heter 

också. De är inne i olika områden. Kanske 40% eller nått som strategisk partner, det 

är ju när man är inne i dem forumen som är ledningsgruppsjobb men jag skulle säga 

att vissa dar är det ju kanske 100% som bara administrativ assistent eller, alltså så 

här, då kan det va bara lite mer att sitta och plöja undan, svara på mail och det är 

inte på särskilt strategisk nivå liksom. (Robin) 

 

Den transformation som HR genomgått har som benämnts ovan utvecklat HR 

till en yrkesgrupp med en högre grad av strategiskt ansvar. Professionen präglas 

dock fortfarande av en grad av administrativt arbete, ett administrativt moln 

som ett flertal av studiens respondenter benämner.  
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HR - en diffus yrkesgrupp med otydlig agenda?  

Den diffusa synen på HR är inte enbart någonting som kan uppstå bland HR-

medarbetare, det är även en syn som speglas i det bemötande som HR-

medarbetarna upplever. Detta bemötande av andra, både inom samma 

profession men även av andra yrkesgrupper, tyder på hur den omfattande bilden 

av HR ser ut enligt studiens respondenter. Den skiftande bilden har med andra 

ord gett upphov till en bristande förståelse för vad HR egentligen arbetar med. 

Robin lyfter fram hur hon tidigare fått frågan om vad HR egentligen gör och 

menar på att det finns en otydlighet gällande HR och dess syfte. 

 

Alltså, när jag började nu fick man ta på sig vita kläder och gå ut på sjukhuset och 

skugga vårdpersonalen just för att lära känna verksamheten och då fick man ju 

frågan från en läkare, vårdadministration eller vem som helst, vad gör egentligen 

HR? Medvetenheten på golvet kanske är så här, det finns en omedvetenhet om vad vi 

faktiskt gör. Och då svarar jag; stötta cheferna, ”Jaha men med vadå?” Och då 

börjar jag prata massa fina begrepp eller liksom kompetensförsörjning och det bli ju 

ganska diffust. (Robin)  

 

I likhet med Robin lyfter både Kim och Sarah fram problematiken kring att HR 

upplevs som en diffus yrkesgrupp. Den diffusa bilden av HR är en konstant 

faktor som är svår att undgå. Kim menar på att ”Många tycker ju att det är 

flummigt. Det är ju HR-generellt, det kommer vi aldrig komma runt”. Denna 

syn är inte förvånansvärd utifrån det respondenterna lyfte fram i samband med 

hur de själva upplever yrkesrollen och hur de upplever sig bli bemötta av andra 

yrkesgrupper. Sarah menar dock på att HR tycks vara enklare att förstå sig på 

om de omges av tydliga ramar.   

 

Det är kanske inte alltid lätt att förstå vad vi gör. Om det inte är, om vi håller en 

utbildning kring våra riktlinjer och sådana saker, då blir det ganska så tydligt och 

konkret. (Sarah) 

 

Den samlade bilden av hur yrkesrollen HR upplevs präglas till stor grad av en 

osäkerhet som grundar sig i avsaknaden av tydlighet. HR-medarbetarna menar 

dock på att bilden klarnar för övriga medarbetare då de konkretiseras i olika 

insatser.    
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HR:s nya roll - aktiv stödfunktion åt chefer  

Transformationen av HR och dess nya åtagande har som sagt lett fram till en 

diffus bild av vad det egentligen är HR har i uppgift att göra. Det som merparten 

av studiens respondenter har lyft fram är att HR idag har som huvudsyfte att 

agera som en stödfunktion till cheferna inom respektive organisation. Victoria 

lyfter fram hennes yrkesroll och den omfattning hennes arbetsgrupp arbetar med 

just denna stödfunktion: “Tio HR-konsulter på det här kontoret med samma 

grunduppdrag, att fungera som ett stöd för kommunens chefer.” Alex lyfter 

fram en liknande syn på sin yrkesroll. 

 

Rena medarbetarkontakter har jag i princip inte, utan det ringer man ett 

servicenummer. Jag jobbar ju mot chefer i princip bara. Så bara där har vi ju den 

begränsningen. Så chefsstöd i olika processer. (Alex) 

 

Både Victoria och Alex skildrar att chefsstödet är prioriterat över 

medarbetarstöd. I sin roll som HR-generalist menar Alex på att det finns 

begränsningar i stödet gentemot medarbetare. Citatet nedan lyfter däremot fram 

hur medarbetarstödet i sin tur kan framstå inom ramen för chefsstödet 

 

Jag stöttar ju ett ex antal chefer i deras dagliga processer egentligen. Det är allt ifrån 

löneöversyn, arbetsrättsliga frågor som sagt, mycket arbetsrätt dagligen. Ofta när det 

är problem med medarbetare som inte riktigt fungerar då kopplar man ju in oss som 

HR. Men även utvecklingsarbete, mycket hur ska vi effektivisera och utnyttja 

kompetensen på bäst sätt. Det är ju inom vår organisation väldigt ont om resurser, 

hur ska man optimera liksom och dra nytta av dem få vi har och hur ska vi fortsätta 

utveckla dem vi har och göra så att det är en attraktiv arbetsplats. (Robin) 

 

Det som framkommer i citatet ovan är någonting som näst intill alla 

respondenter som deltog i denna studie framhäver. Strävan att gå från det 

administrativa till strategiska har med andra ord inte implementerats i den grad 

som var önskad, dock har de etablerat en stark stödfunktion inom sina 

organisationer där arbetsuppgifterna skiftar mellan olika nivåer av 

administrativt och strategiskt HR. Hur kommer det sig egentligen då att denna 

roll fortfarande är splittrad mellan dessa två läger, administration och 

strategiskt. Inger lyfter fram problematiken och framlägger ett perspektiv som 

grundas på en administrativ efterfrågan, både från organisationen och chefens 

sida. 
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I dagens läge så finns inga resurser att anställa administratörer. Det är en ständig 

debatt ute i vården också. "Vi måste ha fler administratörer". Bara nej, “vi ska inte 

ha administratörer, chefen ska göra allt…” och om cheferna ska göra allt, då blir det 

vi som HR som gör det. Och det kan jag säga att ibland hjälper jag dom med saker 

som jag vet att jag inte ska göra. Vafan liksom, tar ju typ två timmar att fylla i en 

blankett, alltså jag kan inte, jag har inte hjärta att låta dom göra det när de sitter i 

den situationen. (Inger)   

 

Inger menar på att då HR uttrycker ett behov efter fler administratörer 

ifrågasätts detta då ledningen anser att chefen bör kunna utföra alla dessa 

uppgifter. Dock leder det till att HR får agera som substitut för den 

administrativa rollen och ta ansvar för dessa arbetsuppgifter likväl som 

stödfunktionen.  

Sammanfattning av den ”nya” definitionen av yrkesrollen HR 

HR och dess yrkesroll tycks ha genomgått en förändring under det senaste 

årtiondet vilket lett till en fråga gällande dess administrativa kontra strategiska 

åtaganden inom organisationen. Yrkesrollen är i hög grad diffus då spektrumet 

för HR i dagsläget är brett och tyder på ett flertal olika typer av arbetsuppgifter. 

HR är idag täckt av ett administrativt moln som ett flertal av studiens 

respondenter upplever ligger tätt över HR som fält. Vidare lyfter ett flertal av 

studiens respondenter fram att den rådande yrkesrollen innefattar både 

administrativa och strategiska åtaganden som främst visar sig i form av 

stödfunktionen.  

 

Den diffusa yrkesrollen som presenterats påverkar även hur HR blir bemötta av 

kollegor inom respektive organisationer. Frågor om vad HR har för syfte och 

vad de egentligen gör tyder på att yrkesrollen är diffus och svår att greppa. 

Studiens respondenter är självfallet medvetna om deras egna arbetsuppgifter och 

vad de har för mål inom sina arbetsgrupper, dock framhävs en uppfattning om 

att övergången från administrativ- till strategisk HR ej fått genomslagskraft. En 

anledning bakom detta menar Inger på är då det finns ett högt behov av 

administratörer men att den rollen förväntas ingå i chefskapet. Som chefsstöd 

blir det då HR-medarbetarna som får ta sig an dessa uppgifter då chefen redan 

har allt för mycket för att hinna med. 
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Strategiskt värde - utveckling i fokus 

Yrkesrollen som har beskrivits i tidigare segment av resultatet visar på en roll 

som pendlar mellan det administrativa och det strategiska i en form av 

stödfunktion, utifrån denna stödfunktion är spektrumet för yrkesdefinitionen 

bred. Huruvida dessa komponenter skapar ett strategiskt värde för 

organisationen är dock en fråga som är värd att lyfta fram. HR-transformationen 

ämnar skapa ett större strategiskt mervärde från HR men i dagsläget går det att 

ifrågasätta huruvida det resultatet har uppnåtts eller ej.  

 

Istället för att bara anställa dom här personerna, hur mottager vi det här? Och hur 

tänker vi sen? Hur ser det ut om fem år? Lite mer dom frågorna. Men sen så tror jag 

att HR generellt är viktigt när man lägger strategier. Ska man göra en utveckling på 

ett företag så är ju personalen väldigt involverade i det. (Wilma)  

 

Då intervjupersonerna resonerar kring sitt strategiska värde uppkommer det en 

viss förvirring, begreppet tycks vara svårdefinierat och olika tolkningar 

tillämpas beroende på vem som uttalar sig om det. Wilma skildrar att HR-

funktionen är viktig då den skapar strategier medan Ellie uttrycker sig nedan i 

termer av att HR i varje situation måste skapa ett mervärde i de processer som 

HR är delaktiga i.   

 

Det är svårdefinierbart, vad är det vi menar med det egentligen? Men det är nog mer 

som det jag pratade om förut, att vi i varje situation skapar ett mervärde i alla 

processer vi jobbar med. (Ellie) 

 

Hur det strategiska värdet framställs är dock en fråga som diskuteras. Ett flertal 

av respondenterna som intervjuades menar på att det går att påvisa detta värde 

men att det kan vara svårt för just HR att göra det. Ellie lyfter även fram att 

värden som kan påvisas genom siffror vanligen ses som fakta. Vilket är 

problematiskt då de i hennes arbetsgrupp inte är erfarna av den typen av data. 

 

Siffrorna liksom, det är så mycket enklare. Vi får liksom visa på att vi mäter i 

medarbetarnas engagemang, att vi kan öka arbetsglädjen och där visar ju 

forskningen att där blir vi mer produktiva. Man får göra andra kopplingar, att vi har 

hälsotalen, ja men vi har mer, lägre sjukfrånvaro, man trivs och vill gå till jobbet. 

Men vi är dåliga här på att jobba med personalekonomi, visa på såna siffror. (Ellie) 

 

Att visa på värden som dessa, vilket Ellie menar på förväntas av HR, kräver en 

kunskap som i viss mån saknas inom dagens HR. Att visa det värde som HR 
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bidrar med går däremot att tydliggöra genom medarbetarenkäter och liknande 

verktyg.  

 

Man kan ju bidra både med ekonomi, men asså, jag är ju van att jobba med 

balanserade styrkort och tittar man så, så är det ju kanske både nöjda medarbetare, 

nöjda kunder och god ekonomi, så egentligen är det inte jättesvårt att sätta ord på 

det. (Monica) 

 

Respondenternas uppfattning av strategiskt värde gestaltas och ges uttryck för 

på olika vis, däremot är de överens om att de själva, tillsammans med sin 

avdelning, skapar ett sådant värde för organisationen.  

Strategisk via det operativa  

Då samtliga respondenter upplever att de tillsammans med sin avdelning bidrar 

med ett strategiskt värde för organisationen bör detta kunna visa sig i deras 

dagliga arbete. Ledarskaps- och medarbetarutveckling, samt den stödfunktion 

som de besitter, är idag några av HR:s mest omfattande uppdrag inom 

respektive organisation som bidrar med ett strategiskt värde. 

 

Åh det är svårt men det handlar ju om, för mig, väldigt basic grejer. Ledarskap, att 

utveckla det, och medarbetarskap. Jag är ju, tänker ju och tror väldigt starkt att om 

du som medarbetare ändå tycker att det här är en helt okej arbetsplats, du behöver 

inte älska ditt jobb eller känna att "Woho vad härligt" varje dag; men majoriteten av 

tiden ändå, känna att du har en rimlig arbetssituation och du får utvecklas och trivas 

bland kollegor, då bidrar ju vi till att personer levererar mer. För mig är ju det ett 

strategiskt sätt. Och det är också strategiskt att vara med i bemanningsfrågor. Att inte 

vara den som hela tiden gasar på och tar in massa människor för att sen kanske vara 

tvungen att dra i tvärbromsen och säga upp utan faktiskt vara med och kolla "hur går 

konjunkturen”, “hur går produktionen”, “hur är det med våra säljbolag" och vara 

den som också vågar säga nej ibland, att "det här ska vi kanske inte göra just nu. 

(Wilma) 

 

Wilma lyfter fram hur det strategiska värdet egentligen handlar om ett 

utvecklingsperspektiv och dess långsiktighet. Att se sin medarbetare som en 

värdefull komponent för organisationen och därmed se till att de upplever att det 

finns möjligheter att utvecklas, samt en vilja att vara delaktig i organisationens 

utveckling, är sådana faktorer HR idag arbetar med. Men även värdet av att se 

omvärlden för vad den är, att det exempelvis kanske inte är kostnadseffektivt att 

bemanna vid ett visst tillfälle, beroende på hur marknaden ser ut. Vidare lyfter 

Monica fram hur stödfunktionen som de har gentemot cheferna är strategiskt i 
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en viss grad då frågan “skulle du säga att det i det operativa finns ett strategiskt 

värde?” kom på tal. 

 

Ja men det gör det ju, för jag menar, det blir ett utbildningstillfälle för cheferna och 

då visar ju jag på lite grann hur man kan göra framgent utan att på nått sätt gå 

utanför varken lagar eller va oförskämd men att vara tydlig och att kunna, som jag 

säger, kräva saker.(Monica)   

 

Monica menar på att utbildningstillfällen med chefer i någon bemärkelse kan 

anses som strategiska då cheferna förses med kompetens som gör att de kan 

vara mer självgående i sina processer. Deras stöd leder till att chefen i sin tur 

kan agera och får ökad förståelse för hur och vad de ska göra i liknande 

situationer i framtiden. Detta lyfter även Robin fram som en grundpelare i 

hennes arbete. Vikten av en hållbar utveckling inom organisationen och därmed 

skapa förutsättningar för chefer så att de på ett hållbart vis kan leda 

organisationen framåt.   

 

Strategiska frågor är ju sånt som ofta behandlas i våra ledningsgrupper och då kan 

det va; nu till exempel har det varit på agendan med hållbart ledarskap, det är ju en 

klockren HR fråga som diskuteras i ledningsgruppen, hur ska vi arbeta för att våra 

chefer ska vara effektiva ledare men ändå hålla i längden med tanke på att vi har den 

resursbristen vi har. Det är ju en tuff situation för cheferna. Och just för att få 

cheferna att hålla, och där är ändå en strategisk fråga där vi som HR är inne och 

grottar. Den ligger på oss att lyfta vidare, arbeta vidare med tillsammans med våra 

chefer och så. (Robin) 

 

Den roll HR besitter är som visas ovan en strategisk roll i förhållande till dess 

utvecklande ändamål. Huruvida den klassificeras som strategisk går dock att 

ifrågasätta enligt Elin som hänvisar till den HR-struktur som hennes 

organisation utgår ifrån. Även då hon själv anser att hennes arbete är av 

strategisk karaktär klassificeras det i viss mån som administrativt arbete. 

 

Jag känner ju kanske att jag är mer strategisk än vad jag skriver i min rapport. Det 

kanske inte ni vet, vi rapporterar ju vår tid utifrån dem här fyra lådorna. Och jag 

lägger ju fruktansvärt lite tid på strategiskt om man skulle göra en mätning på det. 

Samtidigt kan ju jag tycka att jag är väldigt strategisk i våra HR-möten, men det står 

ju att det är administrativ tid på det pappret när vi ska ha möten. (Elin)  

 

De fyra lådorna som Elin lyfter fram hänvisar till Ulrich fyra kategoriseringar 

av HR och utifrån det Elin säger återspeglas den diffusa definitionen av att vara 

strategisk. HR-möten som enligt dem fyra kategorierna tillskrivs som en del av 
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det administrativa arbetet talar mot det Elin och de övriga respondenterna 

menar. Främst då HR-möten i respondenternas mening innefattar strategiskt 

arbete. 

 

Sammanfattning av strategiskt värde - utveckling i fokus 

Det strategiska värdet kan gestaltas i många olika former men tydligt är att 

respondenterna talar om att ett sådant värde går att finna i ett operativt- och 

delvis administrativt arbete. Exakt vad det strategiska värdet är eller hur 

respondenterna upplever det skiljer sig åt. En del talar i mer konkreta termer och 

nämner till exempel organisatoriska styrkort medan ett flertal av respondenterna 

talar om det strategiska värdet i mer diffusa termer. Långsiktighet och 

utvecklingsperspektiv är återkommande benämningar på vad ett strategiskt 

värde skulle kunna inbegripas av. En del av problematiken kring det strategiska 

värdet tycks vara att det råder problematik kring hur detta värde kan mätas och 

presenteras på ett begripligt vis.  

 

Respondenterna är överens om att deras yrkesroll fortfarande består av 

operativa, strategiska och administrativa uppgifter. Men även att alla dessa 

komponenter bidrar till ett strategiskt värde och att ett sådant värde faktiskt 

uppkommer i kategorierna separat men också i spänningen mellan kategorierna. 

Respondenterna uttrycker en viss svårighet med att kunna kategorisera och 

specificera exakt vad i deras arbete som skulle kunna kodas som strategiskt. 

Svårigheten uppstår i att det strategiska arbetets karaktär är sådan att den går in i 

och sker parallellt med det övriga arbetet.  

Status - en effekt av position eller handling?  

I likhet med det strategiska värde som studiens respondenter ger sin uppfattning 

om är begreppet status milt sagt lika diffust. Vad innebär egentligen denna term 

och hur manifesterar det sig i vardagen för HR-medarbetare? Då frågan gällande 

begreppets definition ställdes återgavs en blandning av reaktioner. Victoria 

lyfter fram sin upplevelse av dess innebörd i form av dess negativt laddade 

mening: “Status för mig, för det första så klingar det inte så positivt. /... / För 

mig så är det en syn man har på någonting, en yrkesroll eller så, vilket inte 

alltid behöver stämma överens.”. Även Maja gör en liknelse till detta och lyfter 

fram hur begreppet i sig är mångfacetterat.  
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Det beror på hur man definierar det, men om jag tänker bara på läge och hur man 

uppfattar det. Hur uppfattar andra min yrkesroll är väl vad jag tänker då. Status kan 

ju va så mycket olika. (Maja) 

 

Denna syn delar Kim som utvecklar genom att benämna vikten av pålitlighet 

och hur mycket utrymme som tillges för att utföra sina idéer. Hon lyfter fram 

sin uppfattning av begreppet i relation till hur mycket någon har att säga till om. 

En person eller grupp som besitter en hög status får med andra ord större 

utrymme än motpolen med låg status. 

 

Status, då tänker jag ett jättebrett begrepp. Status, hur andra upplever någon, hur 

mycket man kan, pålitlighet tänker jag på. Någon med hög status kanske kan säga till 

om mer än någon med låg status. (Kim) 

 

Den definition av status som Kim lagt fram bygger på en syn av status som 

grundas i möjligheten att få sin röst hörd. Vem som innehar denna möjlighet 

menar Kim indirekt bygger på det Maja lyfte fram ovan, det vill säga läge. 

Status skildrar sig med andra ord i relation till någonting enligt merparten av 

studiens respondenter. Inger bygger vidare på detta och lyfter in status i 

samband med mandat, pondus och dess relation till en hierarki som råder inom 

organisationen hon befinner sig i. 

 

Status handlar väl om mandat och makt. Vem bestämmer är status tänker jag. Vem 

har mest pondus. Vi lever ju i en organisation som är jättehierarkisk (Inger) 

 

Den hierarkiska vyn är inte enbart kopplad till den organisation Inger är aktiv 

inom, denna vy skildras även i flertalet av respondenternas utsagor. Ellie lyfter 

fram vikten av positionering inom den hierarki som råder i respektive 

organisation och huruvida den leder till en högre grad av inflytande. 

 

Ja, jag tänker att vilken bild man har av någon. Oftast så är det ju utifrån en hög 

status eller en lägre status, att man ser det i en hierarki på nått sätt. /.../ Om det 

handlar om en arbetsuppgift, har den hög status kanske den får mer plats också. 

(Ellie) 

 

I de ovannämnda respondenternas utsagor går det att utläsa att den position som 

individer innehar gällande den hierarkiska ordningen i organisationen är viktig 

för vilken syn respondenterna har gällande den egna statusen. Utöver detta är 

även känslan av att vara efterfrågad någonting som bör inkluderas i definitionen 

av begreppet enligt Robin trots dess otydlighet. 
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Status, erkännande. Jag kan inte riktigt så här säga någon vettig definition direkt. 

Men erkännande, eller att man är efterfrågad i det område man verkar. (Robin).  

 

Tydligt förekommande är att respondenterna lyfter fram olika aspekter av 

begreppet status. Tidigare erfarenheter är även någonting som lyfts fram då 

Ellie menar på att HR-frågor får större utrymme idag inom organisationen än 

vad de fått tidigare, “Jag upplever ju, om man tänker över tid, så har ju HR-

frågorna fått en högre status, eller den får mer plats som jag benämner det”. 

Att HR idag får större utrymme indikerar i Ellies mening att den status som 

yrkesrollen besitter har ökat över tid, därav är även detta, att de frågor som rör 

yrkesrollen fått större utrymme, en definition av begreppet status. Denna 

definition är en av ett flertal olika som benämnts ovan. 

 

Som gemensamma nämnare i deras uppfattning av status lyfter respondenterna 

främst fram den hierarkiska synen, känslan av att vara efterfrågad samt hur 

andra uppfattar ens egna roll. Dessa element är alla indikationer som 

symboliserar eller kan generera status  

 

Vidare kommer vi finna ytterligare element i respondenternas upplevelser som 

sammankopplas med begreppet status. Dessa utkristalliseras i respondenternas 

utsagor och reflektion kring deras upplevelse av sin egna status.  

Upplevt innehav av status 

När begreppet status lyfts fram vid intervjuerna med respondenterna kommer vi 

in på huruvida de upplever att de innehar status i sin yrkesroll. Maja beskriver 

först sin upplevda status genom att benämna det som svårdefinierat. Hon 

fortsätter sedan med att det är viktigt för yrkesrollen att inneha status och att det 

är något HR strävar efter då det antyder på att de besitter ett värde för 

organisationen och de frågor som de arbetar med.  

 

Ja som sagt, återigen hur man definierar status, att ses som en viktig 

samarbetspartner. Ja det är ju viktigt upplever jag för att man ska förstå värdet för 

organisationen och frågorna. Det upplever jag ju ändå att det känns som att man vill 

att det ska finnas. (Maja)  

 

Att HR besitter ett värde för organisationen och de frågor de arbetar med är 

däremot tydligt i ett flertal av de utsagor som respondenterna delger. 
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De söker vårt stöd, dom vill ha oss. Dom efterfrågar oss. Det är inte så att vi måste 

söka upp dom hela tiden. Vi försöker förmedla att vi vill komma ut tidigt i deras 

ärenden för vi vill inte ”släcka bränder”. Vi vill ju få dem att jobba ännu mer 

förebyggande men det är ju det, handlar mycket om chefers förutsättningar och att de 

har svårt att vara där ute och göra det där strategiska arbetet de också. (Ellie) 

 

Ellie lyfter fram att cheferna som hon hänvisar till i citatet ovan, har ett behov 

av det som HR och dess medarbetare tillför till organisationen. Detta innebär att 

HR-medarbetarna inte behöver söka upp chefer i verksamheten då de är 

efterfrågade, chefer söker med andra ord stödet från HR-medarbetarna. Utifrån 

respondenternas egna uppfattning av status kan denna typ av efterfrågan tolkas 

som ett kriterium för vad som är statusgivande. Detta var något som ett flertal 

av respondenterna lyfte fram i sina utsagor. Att chefer, i mångt och mycket, har 

en bild av HR som ett viktigt verktyg för organisationen är även någonting som 

anses vara en anledning till varför HR är en uppskattad och efterfrågad 

yrkesgrupp enligt Alex.  

 

Som statusen liksom hjälps upp av lite är väl att de flesta chefer tycker att HR är 

viktigt. De tycker att dom verktyg som HR har är viktiga. De tycker till exempel att det 

är jätteviktigt att kunna ge rätt lön till sina medarbetare och att kunna få hjälp av 

någon när de har personalrelaterade problem. De tycker det är viktigt och det hjälper 

ju upp så att säga statusen.  (Alex) 

 

Huruvida HR ses som ett viktigt verktyg för organisationen eller ej visar sig 

även i Ellies utsaga där hon lyfter fram att den status hon upplever sig besitta 

grundas i det rykte de har inom organisationen.  

 

Vi har ett gott rykte, det är där vi får till oss. Dom upplever att vi levererar bra saker 

så det är därför de kommer till oss också. Vi har aldrig haft ett dåligt rykte men man 

har inte använt oss lika mycket förr som de gör nu (Ellie)  

 

Den generella bilden som respondenterna gav, att det inte förekom några direkta 

tecken på avsaknad av status, tyder på att HR-medarbetare upplever att de 

besitter en viss grad av status. Vad som genererar denna status skiljer sig dock 

mellan olika kontexter och handlingar. Grundas det på att HR-funktionen inom 

respektive organisation strävar efter att arbeta förebyggande som Ellie 

benämner, eller uttrycker det sig i andra faktorer? Resultatet som samlats in 

visar på att det handlar om ett flertal faktorer som skapar denna status som 

studiens respondenter upplever och manifesterar sig genom olika typer av 
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uttryck. Det strategiska värde som HR bidrar med, samt använder sig av, är 

några av de faktorer som påverkar hur HR-medarbetarna upplever sin status.  

Status genom det strategiska värdet  

Strategiskt värde är som benämnts tidigare ett begrepp som är svårdefinierat 

enligt respondenterna. Det går att finna ett sådant värde i allt från det 

administrativa, operativa och strategiska arbetet utifrån det resultat som denna 

studie genererat. Då HR i mångt och mycket agerar som en stödfunktion för 

cheferna är detta ett av de främsta forum där känslan av status skapas. Viktigt 

att komma ihåg är att den upplevda statusen som lyfts fram av respondenterna 

grundas på deras egna uppfattning av status och hur de ser på strategiskt värde. 

Detta inkluderar bland annat det värde HR-medarbetarna upplever att andra 

tillskriver yrkesgruppen inom organisationen, vilken pondus och respekt HR-

medarbetarna upplever sig besitta samt hur de jobbar i skuggan för att i 

långsiktiga termer hålla organisationen flytande. 

  

Innehavandet av status genom det strategiska värde som HR bidrar med yttrar 

sig på olika nivåer. Genom att agera som ett stöd för chefen bidrar HR-

medarbetarna med att chefen kan bolla idéer och utvecklas genom att bidra med 

kunskap inom områden där chefen saknar erfarenhet. Då chefer inte besitter all 

kunskap inom personalfrågor menar Kim på att HR får agera som expert inom 

diverse områden och leda chefen genom de problem som uppstår. 

  
Sen blir man ju lite som ett expertområde som stöd och för en chef som kanske inte 

haft så mycket personalansvar innan, då behövs det kanske bollas mycket. Då har 

man ju ändå en expertgrupp att vända sig till. (Kim) 

  

Denna form av stöd, att kunna fylla i de kunskapsluckor som chefen besitter 

leder inte enbart till förbättrad relation mellan HR-medarbetaren och chefen. 

Robin menar på att det även lett till en förståelse av den vinning som HR 

levererar till organisationen. Kostnader som uppstått då HR inte kopplats in i tid 

då problem uppstått är ett tecken på detta. 

  

Man har byggt upp relationer som har funkat bra, man har sett vinningen i det tror 

jag. Kanske att man inser hur fel det kan gå i fall där man inte alltid kopplat in HR 

direkt, så att man lär sig av sina misstag. (Robin) 
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Robin lyfter fram att organisationer har lärt sig av sina misstag och har därmed 

förstått värdet av HR. Ser vi till hur HR har anpassat sig har även de lärt sig av 

sina misstag. Istället för att ta på sig alla uppgifter som givits till HR-funktionen 

menar flertalet av studiens respondenter att det är viktigt att veta var de kan göra 

som mest nytta. Att fråga sig själva vad är det egentligen chefen behöver och 

vad som HR kan stötta dem med i denna stund. Med andra ord skapa en 

tydligare bild, både för HR men även för cheferna, av vad HR har för funktion 

och vad de kan bidra med. 

  
Organisationen har haft en annan förväntning på vilket stöd man skulle kunna ge från 

personalavdelning och det har man inte kunnat göra och då har det blivit en krock 

där. Och nu är det egentligen samma läge men vi tänker på ett annat sätt, vi tänker på 

hur. Vi vänder på det lite, vad behöver de egentligen och vad kan vi stötta dom i? Sen 

får vi ju sätta stopp och säga nej till vissa saker nu med, som vi inte klarar av att göra 

men då har vi ändå fört dialogen med dom på ett annat sätt? (Maja) 

 

Denna tydlighet är dock inte alltid så enkel att förmedla då det även handlar om 

en definition av termen stödfunktion och vem den riktar sig till. HR finns där 

som en stödfunktion för chefen, men syftet bakom denna funktion grundas i att 

chefen ska kunna leverera på bästa möjliga sätt för organisationen. Det är 

någonting som Elin lyfter fram som en svårighet då det självfallet är lättare att 

bli uppskattad då hon agerar som stöd istället för att agera som en 

kontrollfunktion, vilket trots allt även är en uppgift som HR har. 

  
När chefen har bilden av att HR är en stödfunktion som finns där för mig, "Nej, vi 

finns här för organisationen" och finns inte den förståelsen, då blir det jättesvårt. Och 

det är också svårt för en själv att balansera de här rollerna för det är såklart, det är 

ju lättare att bli uppskattad, det blir ett lättare jobb när jag är stöd än när jag går in i 

controller-rollen och det är ju också svårt att balansera, när behöver jag slå på 

controllern, när behöver jag säga "ah nu får du skärpa dig" och när måste man 

faktiskt låta saker glida igenom av en rent pragmatisk stöttningsfunktion när jag 

egentligen vet att controllerfunktionen säger någonting annat.. (Elin) 

  

I likhet med Elins utsaga lyfter Inger fram en drivkraft som hon tror ligger 

bakom strävan att konstant vara tillmötesgående cheferna. Dock grundas även 

detta i en form av strategiskt tänkande. 

  

Det ligger rätt mycket i "vart får man cred?" för människor drivs av cred. Om du gör 

en blankett till en chef och skickar in de till lön, dem blir skitglada och du får 

jättemycket respons på det "Ah tack snälla du, du är fantastisk", då är det väldigt lätt 

att göra det gång efter annan, Medan att du säger "njae, du får fylla i din blankett 
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själv, du får ringa HR direkt, du får ringa till lön, du får lösa det men jag kommer till 

din ledningsgrupp och diskuterar strategiska frågor” den är mer diffus liksom. 

(Inger) 

 

Genom det Inger lyfter fram visar hon på en förståelse för det som HR kanske är 

mest associerade med, mänskliga relationer. Samtidigt som Inger lyfter fram att 

hon upplever “cred” som en stark drivkraft för människor indikerar hon även att 

det handlar om relationen mellan HR-medarbetarna och cheferna som de stöttar, 

samt att se till att cheferna håller i längden. Ska HR befinna sig i 

ledningsgruppen och arbeta med så kallade strategiska frågor menar Inger att 

det är värt att tänka långsiktigt för organisationens bästa. Finns det 

administrativa uppgifter som kan tas bort från chefens bord genom att HR tar 

sig an dessa är det av värde att ta sig an den uppgiften, både för HR och för 

organisationen. Detta yttrar sig även Robin om som menar på att det handlar om 

hållbart ledarskap. Alla chefer har olika förutsättningar, olika grupper och 

individer att hantera vilket är en viktig aspekt att förstå som HR-medarbetare. 

Det är viktigt att kunna läsa av läget och förstå hur man kan bidra till 

organisationen på bästa möjliga sätt. 

  
Vissa chefer kanske har mycket sämre förutsättningar runt omkring sig, tyngre 

arbetssituation, svårare grupper, ny som chef eller så. Då känner man kanske av läget 

för den personen, jag kan ta det för henne. För mig tar det liksom tio minuter om hon 

bara mailar mig listan med lönerna istället för att hon ska lära sig systemet. Då är 

det inte så hållbart ledarskap för henne, då har vi snart ingen chef. Man får göra en 

liten övervägning vad det tar för energi för mig och hur mycket tid jag har också 

såklart. (Robin) 

  

Robin fortsätter sedan och pratar om det långsiktiga perspektivet vilket hon 

menar är viktigt för henne som HR-medarbetare. 

  
Hon (chefen) ska hålla i längden. När hon är mer redo, kanske till nästa löneöversyn 

förhoppningsvis, om hon har kommit på banan då, att gruppen är mer stabil, då kan 

vi ha en sittning då istället. Hur är det man gör det här egentligen liksom? Men nu är 

det mer bara att få det gjort, det är sånt som hela tiden måste göras som, det snurrar 

ju på i ett väldans tempo med alla processer som ska göras om man ser ett årshjul för 

en chef. (Robin) 

  

Årshjulet som Robin benämner rullar på oavsett hur en chef ligger till i sitt 

arbete. Tyvärr existerar ingen stoppknapp som en chef kan trycka på då de har 

för mycket på sitt bord och på grund av detta menar Robin på att det är viktigt 



55 

 

för en HR-medarbetare att se till så att cheferna har det stöd de behöver. Absolut 

kan man ifrågasätta huruvida det ska tillsättas ytterligare tjänster som enbart 

arbetar med det administrativa men då uppstår en fråga som behandlar en 

organisations ekonomiska förutsättningar vilket ser olika ut från organisation till 

organisation. Alex lyfter fram denna problematik på ett pragmatiskt sätt, ”Det 

behov som finns, finns. Oavsett vad man kallar det så kommer uppgifterna 

behöva göras och lösas. Man kan se det i tider av besparing när man plockar 

bort den administrativa HR-rollen.”. 

 

Oavsett om det handlar om att bistå med administrativt arbete eller att bistå med 

ett utvecklingsarbete antyder ett flertal av respondenterna att det, bakom 

benämningen administrativt arbete, handlar om att bidra med ett strategiskt 

värde. Majoriteten av HR-medarbetarna som deltog i studien lyfte även, i 

samband med frågor som berörde status och det strategiska värdet, fram deras 

deltagande i diverse ledningsgruppsmöten. Detta deltagande, tillsammans med 

det stöd som HR-medarbetarna bidrar med i skuggan av respektive chef, är 

någonting som skapar ett förtroende för HR. Wilma menar på att det finns en 

tydlig uppskattning gentemot HR som yrkesgrupp. Trots att alla förslag som 

lyfts fram från HR inte har genomslagskraft får de gehör för förslagen. 

 

Det finns ett förtroende för HR och vi är uppskattade, om man ska använda det ordet, 

och inflytelserika ändå. Vad vi säger, det spelar roll, det är nånting som man ändå tar 

med. Sen är det inte alltid det blir så men det finns en tyngd i det och det upplever jag 

också på ledningsgruppsmöten och i dialog med chefer.(Wilma) 

  

Detta förtroende bygger på en relation mellan chef och HR-medarbetaren vilket 

är en återkommande reflektion som anses viktig för att kunna utföra det arbete 

som HR strävar efter att utföra. Inger menar på att det självfallet beror på 

individen bakom chefstiteln och den personliga relationen mellan henne och 

chefen när det kommer till huruvida det finns en öppen dialog eller inte. Oavsett 

dess existens, den öppna dialogen med chefen, har hon alltid varit inbjuden att 

delta vid exempelvis ledningsgruppsmöten men att vägen dit skiljer sig 

beroende på relationen som hon har med respektive chef. 

  
Vi har fått en ny verksamhetschef inom ett av mina verksamhetsområden, hon bjuder 

in mig till allt. Hon har krokat arm med mig verkligen medans den företrädaren inte 

gjorde det, där var det mer ”Hej kan jag få komma på ledningsgruppen?”, ”Ah 

absolut, absolut” men det kom aldrig nån inbjudan liksom. (Inger) 
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Utifrån HR-medarbetarnas utsagor är det tydligt att de bidrar med ett värde för 

cheferna. Genom att bistå cheferna bidrar HR-medarbetarna även med ett värde 

för organisationen. Stödfunktionen som både handlar om ett utvecklingsarbete, 

samt administration i viss mån, har utifrån respondenternas egna upplevelser 

bidragit till en relation mellan chef och HR-medarbetare som uttryckt sig i en 

respekt för varandra. Tillsammans med den expertis som HR-medarbetarna 

besitter, vilket cheferna saknar, tyder detta på att HR-medarbetarna upplever sig 

som en efterfrågad funktion inom respektive organisation. Utifrån den 

uppfattning av status som framlagts av respondenterna själva antyder denna 

respekt och efterfrågan på en form av egenupplevd status. 

Sammanställning av respondenternas uppfattning av status 

Den uppfattning om vad status är enligt respondenterna har resulterat i tre 

huvudkategorier som illustreras nedan i figur 4. Dessa kategorier benämner vi 

som: Stöd och utveckling, känsla av att vara efterfrågad samt möjligheten att få 

gehör och utföra sina idéer. Utöver dessa tre återspeglas en bakomliggande 

komponent som flertalet av respondenterna lyfter fram vid frågan om vad status 

är, nämligen hierarkisk positionering. De olika elementen som figuren visar på 

har ingen inbördes ranking och vad respondenterna lade mest vikt vid tycks 

skilja sig åt beroende på vilken kontext som respondenten befann sig inom. 

 

 
Figur 4. Sammanställning av respondenternas upplevelse av status. (Egen) 
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Den stödfunktion som ett flertal av respondenterna visar sig besitta antyder på 

att en viss grad av status tillkommer genom att de upplever sig vara efterfrågade 

av cheferna som de stödjer. Även att det verktyg som HR bidrar med är 

respekterat och eftertraktat av organisationerna skapar en upplevelse av status. 

HR-medarbetarna talar om sin roll som mer eller mindre en stödjande funktion. 

I deras utsagor innebär detta främst stöttning av chefer där fokus läggs på 

hållbarhet och utveckling. Att kunna försörja cheferna med verktyg för att 

kunna utföra sitt arbete samt för att utvecklas i sin roll på ett hållbart vis är även 

en faktor som bidrar till en hållbar utveckling för organisationen. Genom detta 

ämnar HR att bidra till att organisationen frodas på ett effektivt sätt. Slutligen 

uttrycker respondenterna en upplevelse av status då de får gehör av cheferna 

som de stödjer samt i möjligheterna som ges för att kunna utföra sitt arbete och 

implementera deras egna idéer. Att chefer tar sig tid att lyssna på förslag, samt 

tar till sig dessa i den mån de har möjlighet till tyder på ett kvitto för våra 

respondenter som menar på att sociala relationer är avgörande för den 

egenupplevda statusen. Utöver de tre huvudkategorierna skildrar figuren också 

hierarki, detta är en komponent som flertalet av respondenterna lyfte fram då 

frågan om vad status är kom på tal. Hierarki i detta fall tyder på en faktor som 

respondenterna upplever ger status, dock utifrån deras allmänna uppfattningen 

om vad status är. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



58 

 

5. Diskussion 

I kapitlet besvaras studiens syfte och frågeställningar. Respondenternas utsagor 

diskuteras i relation till de teoretiska referensramar som framställts i kapitel 

två. För att på ett tydligt vis besvara syftet och frågeställningarna kommer vi 

först att föra en diskussion kring begreppet status baserat på skillnader och 

likheter mellan respondenternas upplevelser och litteraturens definition. 

Därefter förs en diskussion kring den egenupplevda status som HR-

medarbetarna ger uttryck för. 

Status - en diffus term 

Definitionerna som lyfts fram gällande status, se figur 2 och 4, innehåller såväl 

likheter som olikheter. Vid djupare analys av respondenternas syn på begreppet, 

den som framställs i figur 4, framkom tre kategorier som är grundläggande för 

den egenupplevda statusen. Kategorierna visar på vikten av deras roll som 

grundas i stöd och utveckling samt känslan av att vara efterfrågad och få 

utrymme till att utföra sina idéer för att inneha status. Dessa tre är relaterade till 

ett flertal, om inte alla, kategorier som den teoretiskt lagda definitionen av status 

genererat.  

 

Kategorier som attribut, välstånd, kapacitet och respekt, vilket figur 2 visar är 

alla komponenter som bidrar till det som respondenterna lyft fram i deras 

uppfattning av status. Dessa kategorier antyder på faktorer som kan leda till att 

en individ upplever sig vara efterfrågad och att andra är villiga att ta del av, och 

efterfölja, de idéer som en individ försöker implementera i organisationen.  

 

En faktor som är intressant att lyfta i relation till status är statuskaraktärsdrag, 

vars koppling är stark gentemot figur 2, som bland annat visar på komponenter 

som bidrar till en hög grad av efterfrågan samt utrymme att förmedla sina idéer. 

Statuskaraktärsdrag lyfter fram de karaktärsdrag som en individ besitter och de 

förväntningar som tillskrivs genom dessa. Detta skildras antingen i möjligheter 

eller hinder i form av en hög grad av delaktighet i utformandet och utförande av 

projekt alternativt genom bristande delaktighet (Robbins, 2017). Huruvida HR-

medarbetarna och deras arbetsuppgifter porträtteras som en diffus eller specifik 

roll ser vi däremot skildras genom två olika plan. Likt tidigare studier, 

exempelvis Ulrich och Brockbank (2007) och Alvesson och Lundholm (2014), 

påvisar denna studies resultat att HR är en yrkesgrupp som varken är renodlad 

operativ eller strategisk och besitter i vår mening en mängd termer som ger 
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upphov till förvirring. Utifrån detta plan, HR som yrkesgrupp, kan vi se att de 

innehar en generell position med generella och diffusa karaktärsdrag. En 

intressant faktor som uppstår är hur detta skildrar sig på ett individuellt plan.  

 

Utifrån respondenternas utsagor framställs deras roll som en betydligt mer 

specifik position inom organisationen där deras kompetenser och attribut 

grundas i förmågan att bistå organisationens chefer för att uppnå bästa möjliga 

resultat.  En sådan position beskrivs av Ulrich och Brockbank (2007), dock i 

termer av funktionen snarare än individen. Genom att vara tydliga med dessa 

specifika egenskaper och vilka statuskaraktärsdrag de besitter, vilket lyfts fram 

som en vital del i respondenternas arbete, tillskrivs de tillit och erbjuds 

därigenom en högre grad av delaktighet i  processerna som äger rum. Detta är 

även en faktor som Robbins (2017) lyfter fram som en signifikant effekt av att 

besitta positiva statuskaraktärsdrag. I likhet med begreppen attribut och 

statuskaraktärsdrag finner vi termen kapital och dess kategorier som Bourdieu 

(1987, 1999) lyfter fram. Framförallt är det symboliska kapitalet som beskrivits 

i tidigare kapitel en av de termer som bidrar till status. Denna term tyder på 

kombinationen av uppvisandet av olika kapital och egenskaper en individ 

besitter och som därigenom tillskrivs ett värde av sociala grupper (Bourdieu, 

1987, 1999). Att HR-medarbetare upplever sig bli tilldelade arbetsuppgifter som 

både speglar deras kunskapsområden och deras kompetenser, samt att dessa 

arbetsuppgifter framhävs som viktiga för organisationen, indikerar att det finns 

ett tillskrivet värde av den funktion HR-medarbetarna fyller. Utifrån 

respondenternas egna uppfattning av status framhävs just detta, vikten av att 

uppleva att de tillför någonting och att det finns en efterfrågan för det som HR 

bidrar med. Likt den teoretiska definitionen av status tyder dessa kapital på vad 

som bidrar till ett upplevt innehav av status, vilket även framhävs i 

respondenternas egna utsagor gällande fenomenet. Det kapital som 

respondenterna menar på att de besitter, exempelvis det som yttrar sig genom 

den stödfunktion som innefattas i deras yrkesroll, blir synliga först när det 

legitimeras som värdefullt av chefer och resterande delar av organisationen.   

 

Tillit som respondenterna anser vara en vital faktor i deras arbete, tillsammans 

med att cheferna som stöttas har en kontinuerlig dialog med HR-medarbetarna, 

är båda faktorer som visar på att deras attribut och kapital har legitimerats vilket 

möjliggör att en känsla av status uppstår. Genom detta bidrar de kapital som 

HR-medarbetarna innehar till en ökad egenupplevd grad av status på så vis att 
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innehavet av dessa två faktorer leder till att de upplever sig själva som 

efterfrågade. 

Hur uppfattar HR-medarbetarna sin egenupplevda status? 

Så vad är egentligen status för HR-medarbetare? I grunden handlar det om en 

känsla av att få gehör, att vara efterfrågad och att få vara delaktig i 

organisationen och dess utveckling. Genom begrepp som attribut, kapacitet och 

respekt, vilket speglar en majoritet av den teoretiskt lagda definitionen av status, 

visar empirin på att HR-medarbetarna upplever sig besitta dessa. På så vis 

upplever de inte att de innehar en låg grad av status vilket HR-paradoxen 

antyder. Däremot finns det en skillnad i hur respondenterna uttrycker denna 

status då de menar på att det är efterfrågan och delaktigheten som antyder på 

innehav av status. Detta ser vi även i både Chen et al. (2012), Chiang et al. 

(2017) och Robbins (2017) som menar att den efterfrågan och den delaktighet 

som individerna innehar symboliserar en effekt av statusinnehav. 

Vem söker status - HR som yrkesgrupp eller HR-medarbetarna? 

Återgår vi till den skillnad som visar sig mellan respektive plan, HR som 

yrkesgrupp kontra HR-medarbetare med specifika karaktärsdrag och kapital, 

uppstår även frågor kring de fält som HR är en aktiv spelare inom. Fält som 

Bourdieu (1993) lyfter fram som arenan där en kamp om makt utförs speglar, 

likt alla andra yrkesgrupper, även HR och dess medarbetare. I dessa fält kan vi 

även applicera den subjektiva och objektiva synen på status som Turner (1988) 

lyfter fram då fälten som HR agerar inom kan skildras i två typer, fält där HR 

som yrkesgrupp befinner sig inom och det fält där HR-medarbetarna befinner 

sig. Som benämns i tidigare kapitel kan status enligt den teoretiska definitionen 

ses utifrån antingen det subjektiva eller objektiva perspektivet. Dessa två 

benämns i relation till huruvida man ser status utifrån den subjektiva synen på 

status eller om bilden av status grundas i den objektiva syn som producerats av 

samhället (Ulver Sneistrup, 2012).  

 

I tidigare forskning som lyfter fram HR och dess transformation som ämnar att 

inge ett större strategiskt ansvar och en ökad grad av inverkan på organisationer 

kan vi tyda en kamp för yrkesgruppens plats inom organisationer (Boglind et 

al., 2013). Detta speglar det fält som visar sig utifrån ett makroperspektiv, 

organisationer alternativt yrkesgrupper sinsemellan. En strävan som denna kan 

tolkas som ett försök till att uppnå objektiv status vilket är format utefter 
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samhällets syn på vad som inger status, högre hierarkisk position för 

yrkesgruppen i detta fall (Turner, 1988). Utgår vi istället från HR-

medarbetarnas kamp inom sitt fält, ett fält som utefter respondenternas egna 

utsagor grundas i dess relation till övriga medarbetare och chefer inom 

organisationen, finner vi en strävan efter subjektiv status som tar sin form i att 

känna sig uppskattad och att få möjligheten att vara delaktig i organisationens 

utveckling. Utifrån denna aspekt som lyfts fram av HR-medarbetarna kan vi 

ifrågasätta ändamålet med den kamp om makt och hierarkisk position som 

försiggår inom HR-medarbetarnas fält. En nyckelfaktor i denna fråga utgår ifrån 

huruvida de HR-medarbetare som deltagit i denna studie delar samma 

symboliska kapital, den delade synen på vad som är eftersträvsamt gällande 

kapital och därmed vad som är statusgivande (Bourdieu, 1987; Ulver Sneistrup, 

2012) med de övriga aktörerna inom det organisatoriska fältet. Då det 

symboliska kapitalet i samspel med doxan, normerna som existerar i fältet, 

avgör vad som är eftersträvsamt ifrågasätter vi vad HR som yrkesgrupp strävar 

efter och huruvida det råder konsensus gällande doxan. Respondenterna menar 

på att stödfunktionen och den position som HR-medarbetarna besitter i skuggan 

av chefen i sig självt är statusgivande och bidrar till organisationens utveckling.  

 

Till skillnad från att söka efter makt och status strävar HR-medarbetarna med 

andra ord efter att bidra med en hållbar utveckling för organisationen, inte en 

högre position inom den sociala organisationshierarkin. Detta har i sin tur visat 

sig leda till en egenupplevd status i form av att de är efterfrågade och får gehör 

då de lyfter fram nya idéer.  

 

Genom att stötta chefer som besitter en högre position och därmed leda dem på 

rätt väg för bästa möjliga utfall erhålles status utifrån HR-medarbetarnas egna 

uppfattning av begreppet. Detta leder fram till frågan om huruvida den doxa och 

det habitus som råder i detta fall är tvådelad, eller om den helt enkelt är på väg 

att förändras till en ny form av doxa och habitus inom HR. Den syn på makt och 

status som respondenterna lyfter fram är säregen då den grundas i att bidra till 

organisationens utveckling, till skillnad från den syn på status som bland annat 

lyfts fram i den teoretiska definitionen i form av vad som är eftersträvsamt, 

nämligen välstånd och makt. Normen för vad som är statusgivande är med andra 

ord säregen i relation till den traditionella synen på status vilket HR-

medarbetarna, som delgivit sin syn på HR och dess upplevda status, tyder på. 
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Respondenternas inblick i den vardag som speglar chefsrollen har även det en 

inverkan på deras framgång som HR-medarbetare och den upplevda känslan av 

att de besitter en form av status. Kunskap om den grad av stress och arbetsbörda 

som en chef utsätts för har lett fram till en förståelse för hur HR-medarbetarna 

ska arbeta med respektive chef utifrån deras egna premisser. Att spela spelet i 

dessa fält, vilket är en viktig del för att nå framgång enligt Hillier & Rooksby 

(2002), och att söka efter förståelse för hur den andra partens vardag ser ut har i 

detta fall lett till att HR-medarbetarna upplever sig vara respekterade och 

efterfrågade på ett sätt som de inte skulle vara utan insyn och kunskap om 

respektive chefs vardagssituation. 

Strategiskt värde - källan till status? 

HR-medarbetarna talar alla om att HR som yrkesgrupp oftast är brett och 

diffust. Detta ligger i linje med vad Ulrich och Brockbank (2007) samt Alvesson 

och Lundholm (2014) omnämner i sina studier. Respondenterna är dock eniga 

kring att de på ett eller annat vis bidrar med ett strategiskt värde. Likaså råder 

det en uppfattning om att det ska åligga HR-funktionen att dra mer åt det 

strategiska hållet än åt det administrativa. HR-medarbetarna talar om den äldre 

kontra den nya funktionen för HR, där den nyare innehåller den strategiska 

inriktningen. Dessa utsagor tyder på att HR-transformationen som Boglind et al. 

(2013) talar om fortfarande är pågående och att HR-funktionen strävar efter att 

befästa sin strategiska del. Att funktionen eftersträvar att befästa och tydliggöra 

sin strategiska roll eller det strategiska värde som genereras betyder inte per 

automatik att HR-medarbetarna inte kan se värdet som genereras kring den egna 

insatsen på en operativ nivå. Samtidigt som att det är svårt för HR-medarbetarna 

att sätta fingret på exakt vad som är att klassificera som strategiskt uppger de 

alla att den stöttande rollen som de innehar är tänkt att leda till en hållbar 

utveckling av chefer. Denna funktion klassificeras inte som en renodlad 

strategisk gren, däremot framkommer det att stödfunktionen innehåller element 

som enligt HR-medarbetarna är att betrakta som strategiska. Denna observation 

likställer sig med det Boglind et al. (2013) talar om i form av det värde som HR 

framställer via den respons de tillskrivs genom sina kunder, chefer i detta fall. 

Värt att lyfta fram är att detta värde som Boglind et al. (2013) påvisar inte är 

direkt kopplat till strategiskt värde, snarare ett värde i dess grundläggande 

betydelse, det vill säga utan en koppling till strategi. Oavsett vad tyder detta på 

att HR-medarbetarna arbetar mer strategiskt än vad de i själva verket upplever 

sig göra då stödfunktionen enligt deras egna riktlinjer inte ingår i den strategiska 
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kategorin. Riktlinjer som inspireras av bland annat Ulrich modellen. HR-

rollerna blir en aning för kategoriserande, likt många andra modeller lyckas 

modellen inte fullt ut påvisa gråzonerna och den komplexitet som råder. Den 

strategiska partnern vars främsta uppgift är att omvandla strategiska visioner till 

operativa aktiviteter i organisationen (Boglind et al., 2013) utgör en del av vad 

HR-medarbetarna arbetar med. Dock tycks det som att det blir för långt ifrån 

den stödjande rollen att kategorsiera sig enbart till denna roll. Inte heller anser 

sig respondenterna tillhöra den administrativa experten, då denna roll innehar en 

liknande problematik för HR-medarbetarna. Delar av arbetet går att härleda till 

kategorin administrativ expert men då utesluts istället arbete som handlar om att 

stödja chefer i de mer strategiska delarna av deras arbeten. Det blir svårt för 

HR-medarbetarna att balansera sitt arbete och sina arbetsuppgifter mellan de 

båda rollerna, att skatta en procentsats kring vad som bör kategotiserat till vilka 

roller upplevs av respondenterna som svårt. Den nyare rollen, operativ utförare 

som Boglind et al. (2013) skriver vara något som skall avlasta den strategiska 

partnern skulle kunna vara en roll som mer beskriver HR-praktikernas vardag. 

Dock så är denna roll tänkt att avlasta vilket även skulle kunna uppfattas som ett 

sätt att avgränsa den ifrån det strategiska. Den operativa utföraren omfattar 

således inte heller HR-medarbetarnas arbetsuppgifter. Kanske är det för mycket 

att begära att en modell ska kunna redogöra för gråzonerna mellan de olika 

rollerna. Däremot blir det problematiskt för HR-medarbetarna att förhålla sig till 

en modell som kategoriserar utefter olika beskrivna roller då deras egen roll är 

flytande och svår att ketegorisera.  

 

Denna problematik föranleder en svårighet vid försök att definiera vilken 

kategori HR-medarbetarnas arbete egentligen tillhör. Ser vi istället modellen 

som ett verktyg för att se var HR-medarbetarna befinner sig ser vi att det 

varierar beroende på vad cheferna behöver för stöd. Därmed är de aktiva inom 

alla kategorier vid olika tillfällen. Huruvida deras stödfunktion och det värde 

som den är tänkt att generera berör graden av egenupplevd status framkommer 

därmed främst i termer som till stora delar speglar sig i figur 4, nämligen 

kategorierna upplevd efterfrågan och gehör.  

Behov av att öka HR:s status? 

Frågan gällande huruvida det finns ett behov för HR och dess medarbetare att 

öka den upplevda statusen grundas i hur deras aktuella status ter sig. Ovan 

framkommer det tydliga tecken på att HR-medarbetarna besitter attribut och 



64 

 

kanske främst en hög grad av socialt kapital vilket bidrar till status utifrån den 

uppfattning av begreppet som respondenterna själva utformat. Detta påvisas 

främst genom deras förmåga att förstå sig på andra aktörer inom organisationen, 

utnyttja kontaktnät samt skapa sociala relationer, likt de tillvägagångssätt som 

Bourdieu, (1987) och Ulver Sneistrup (2012) lyfter fram som bidragande 

faktorer till status. För det sociala kapitalet blir även individernas 

statuskaraktärsdrag viktiga. Bunderson, (2003) lyfter bland annat fram 

personliga engenskaper, vilket vi menar på bör omfatta sociala egenskaper, i 

relation till prestation och förväntningar människor emellan. Vikten av att skapa 

personliga band med cheferna som de agerar stöd till är ett av de tillfällen där 

det sociala kapitalet och individens statuskaraktärsdrag skiner igenom då det 

lägger grunden för deras fortsatta arbete med respektive chef. Detta band 

påverkar både hur efterfrågade HR-medarbetarna upplever sig vara samt graden 

av gehör de får för sina idéer. Vikten av förståelsen som HR-medarbetarna 

lyfter fram gällande den stress och press som chefer utsätts för har lett fram till 

ett förtroende från både chefer och organisationer vilket respondenternas 

utsagor visar på. Innehavandet av de attribut och kapital som HR-medarbetarna 

besitter visar sig inte enbart genom dess sociala förmåga utan även i form av 

tidigare utbildningar och erfarenheter som skapat denna insikt för chefer och 

organisationer. Dessa attribut och kapital har tillsammans skapat en känsla av 

upplevd status som HR-medarbetarna uttrycker sig inneha. Deras status upplevs 

även vara tillräcklig i den meningen att de inte aktivt efterfrågar mer. Däremot 

antyder HR-medarbetarna att HR som yrkesgrupp, den funktion de har inom en 

organisation, fördelaktigen skulle kunna gynnas av en högre grad av status. 

Precis som det resultat Wright (2008) påvisar upplever inte våra respondenter en 

större brist i sin status då de själva, i deras bemötanden med cheferna som de 

stöttar, besitter status.  

 

Den diffusa bild som porträtterar HR och dess åtaganden påverkar självfallet 

den status som yrkesgruppen innehar trots att respondenterna upplever sig 

besitta en hög grad av status i form av känslan av att vara efterfrågade. Det 

faktum att de får utrymme att bidra till en utveckling för organisationen genom 

chefsstöd påvisar detta. Då HR-medarbetarna innehar attribut och verktyg som 

anses vara viktiga utifrån cheferna som de stöttar appliceras även förväntningar 

på vad HR ska bidra med som chefsstöd. Genom dessa förväntningar tillskrivs 

HR en hög grad av efterfrågan inom organisationen samt en möjlighet för HR-

medarbetarna att få gehör för de åtaganden som de önskar att implementera. 
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Möjligheterna som uppstår genom detta bidrar med andra ord även till ökad 

kapacitet för HR-medarbetarna. 

 

Med detta i åtanke porträtteras HR-medarbetarna som en grupp vars kompetens 

grundas i specifika egenskaper vars synlighet beror på huruvida HR lyckas 

tydliggöra de attribut som de kan bistå med. I fall som detta, där empirin tyder 

på att HR lyckats förmedla sina styrkor i form av de attribut som de besitter, 

vilket respondenterna lyfter fram som viktigt, bidrar det till en ökad kapacitet 

inom organisationen. Detta är en av de faktorer som lett fram till att de upplever 

sig själva som efterfrågade i den grad som de är, vilket även är en aspekt som 

Chiang et al. (2017) och Robbins (2017) lyfter fram som en bidragande faktor 

till att erhålla en högre grad av status. 

 

En intresseväckande faktor som statusproblematiken frambringar är 

diskussionen kring huruvida en yrkesgrupps status egentligen grundas i 

yrkesgruppens egna definition av status eller dess medlemmars egna 

uppfattningar om vad status är. Att påstå att HR har en låg grad av status tyder 

på att det finns en gemensam uppfattning om vad som är statusgivande, vilket 

det i en viss grad finns genom den objektiva synen på status som Turner (1988) 

lyfter fram. Dock är status ett fenomen som i mångt och mycket speglas av 

individens subjektiva syn på begreppet, och på så vis görs status till ett 

komplicerat begrepp att använda sig av gällande denna typ av problematik. 

Detta framkommer i den empiri som presenterats tidigare där respondenterna, 

förutom den svårighet de hade gällande att beskriva sin egna uppfattning av 

begreppet status, visar på faktorer som motsäger den objektiva synen som 

Turner lyfter fram (1988). Istället framkom en egenupplevd status genom att 

finnas där som stöd och känna att de har en aktiv roll inom organisationen och 

dess utveckling. Frågan gällande vart man får det som respondenterna lyfter 

fram som cred, och som enligt dem är en drivfaktor för människor, visar på den 

subjektiva synen på status som utformas utifrån vad individen själv anser är av 

vikt. Den traditionella synen på status, med dess hierarkiska sätt att se på 

omgivningen, speglar inte den syn som flertalet av respondenterna visar på då 

deras främsta källa till en egenupplevd status grundas i sociala faktorer som 

relationen med de chefer som de stöttar.  

 

Detta leder in på status utifrån HR som yrkesgrupp och det respondenterna 

menar på, att yrkesgruppen i sig själv skulle gynnas av en högre grad av status. 
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Likväl som Pohler och Willness (2014), Damm och Dathe (2016) och Ulfsdotter 

Eriksson (2017), menar på att utvecklingen av HR, från yrkesgrupp till 

profession, kan bidra till ökad status och inflytande inom en organisation tyder 

HR-transformationen på vikten av HR:s strävan efter ett ökat inflytande 

(Boglind et al., 2013). Att bli sedd som en profession innebär en tydlighet i vad 

yrkesgruppen har för agenda, en tydlighet i vad det är HR bidrar med (Pohler & 

Willness, 2014; Ulfsdotter Eriksson, 2017). Då den insamlade empirin tyder på 

att HR-medarbetarna, genom en tydlighet i både vad de kan och vad de ämnar 

bidra med, får gehör och har inflytande i respektive organisation är detta en 

faktor som bör inge bra förutsättningar för att erhålla en professions titel. Dock 

är det svårt då det arbete HR utför inte är sig likt i alla organisationer, om ens 

inom en enskild organisation för den delen, då detta arbete grundas på den 

sociala relation som uppstår mellan HR-medarbetare och chef. Beroende på den 

situation som en chef befinner sig i påverkas de arbetsuppgifter som HR-

medarbetaren tar sig an vilket i sin tur påverkar den tillit och det förtroende som 

tillskrivs HR, både som medarbetare och yrkesgrupp.  

 

Gällande frågan om det finns ett behov av att öka den status som HR-

medarbetarna upplever sig besitta är det enkla svaret utifrån denna studies 

resultat nej, det finns inte ett behov av att öka den individuella statusen hos HR-

medarbetare. Det handlar snarare om hur vi ser på status och vilka premisser 

som används för att förstå problematiken. Sett till den sociologiska infallsvinkel 

som vi tagit inspiration ifrån, status utifrån olika kapitalsammansättningar och 

som ett verktyg för att möjliggöra chansen att uppnå ens mål; men även den 

hierarkiska synen där makt och positionering är en stor faktor, ser vi en tydlig 

klarhet i den status som HR-medarbetarna i denna studie besitter. Detta 

manifesterar sig främst i deras kapitalsammansättningar som tyder på en hög 

grad av socialt kapital vilket ledsagar dem i deras vardag och möjliggör deras 

mål att bidra till att både chef och organisation utvecklas. Utifrån den andra 

synen på status, där hierarki och maktposition är faktorer som spelar roll, ser vi 

däremot inte en strävan efter att uppnå detta hos HR-medarbetarna. Denna syn 

är allt mer tydlig i den tidigare forskningen som menar på att HR som 

yrkesgrupp behöver utvecklas till en större strategisk faktor inom organisationer 

för att få ökade möjligheter att utföra sitt arbete (Schuler, 1990; Ulrich & 

Brockbank, 2007; Pohler & Willness, 2014). I vår mening har den 

transformation som varit ett aktivt ämne inom HR sedan 1980-talet uppnått sitt 

syfte. Däremot finner vi inte att detta syfte har uppnåtts via en hierarkisk 
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positionering och ökat maktinnehav. Ökningen sker istället genom det arbete 

som HR-medarbetarna utför på daglig basis, både som stöd för cheferna i deras 

dagliga arbete men även i rekrytering av personal, utbildningar inom 

organisationen och övriga HR-funktioner som innehar ett strategiskt värde för 

organisationen och dess utveckling. 
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6. Slutsatser och praktiska implikationer 

Som syftet uttrycker ämnar vi utforska HR-medarbetarnas upplevelse av status 

och strategiskt värde, hur de upplever att de själva och deras yrkesgrupp bidrar 

med ett strategiskt värde, samt om det finns ett behov av att öka den status som 

HR-medarbetarna upplever sig besitta. Vi redovisar nedan för studiens 

slutsatser och vilka praktiska implikationer som framkommit.  

Olika syn på yrkesgruppen HR 

Forskning som berör den problematik som vi valt att utforska, HR i relation till 

den egenupplevda status som respondenterna innehar, porträtteras på två olika 

vis. Ena sidan, exempelvis Berglund (2002) samt Alvesson och Lundholm 

(2014), visar på att det finns en avsaknad av status hos HR, både som 

yrkesgrupp och bland dess medarbetare. Den andra sidan, se Wright (2008), 

påvisar att HR-medarbetare tillskrivs status, dock inte utifrån ett 

makroperspektiv då HR-medarbetare tillskriver sig själva status och inte den 

yrkesgrupp de tillhör. Denna studies resultat visar på en liknande iakttagelse 

som den Wright (2008) gör, att HR-medarbetare innehar status men inte 

yrkesgruppen. Detta grundas på att respondenterna har en hög grad av 

strategiskt värde genom den stödfunktion de besitter, likt vad Wright (2008) 

kommit fram till, där HR-medarbetarna upplever sig inneha en individuell status 

som erhålls genom det arbete de utför i HR:s namn.  

 

Genom studiens resultat kan vi även påvisa att den brist av status som 

yrkesgruppen ger uttryck för grundar sig i en avsaknad av samsyn gällande vad 

HR som yrkesgrupp egentligen ämnar utföra. Detta kan i sig självt förklara 

avsaknaden av status. Att HR idag besitter en hög grad av varierade 

arbetsuppgifter har lett till att yrkesgruppen har tappat mark i jakten på att bli 

sedd som en legitim profession (Kochan, 2004; Wright, 2008). Detta 

tillsammans med att synen på den administrativa HR-funktionen än idag ligger 

som ett grått moln över HR har gjort det svårt för HR att ta sig an rollen som en 

mer strategiinriktad funktion inom organisationer. För HR-medarbetarna är 

detta dock ett åtagande som ingår i deras arbete och som de själva anser är 

strategiskt.  
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Olika syn på vad som inger status och HR:s behov av att utvecklas 

Genom det sociologiska perspektivet uppstår en intressant fråga i vad den 

statusproblematik som tillskrivs HR egentligen grundas i. Studiens resultat 

kommer fram till att uppfattningen av status främst skiljer sig mellan 

respondenterna och den teoretiskt lagda definitionen genom olika bilder av 

begreppet. Den teoretiskt lagda definitionen tyder framförallt på maktstrukturer, 

hierarkisk positionering samt kapitalsammansättningar medan respondenterna 

framhäver subjektiva värderingar i form av att känna sig själv som en viktig del 

av organisationen och att få möjlighet till att påverka utvecklingen som sker 

inom organisationerna. Detta ser vi som en praktisk implikation vilket bör tas i 

beaktning vid försök att fastställa hur den status HR innehar egentligen 

uttrycker sig, främst genom frågan hur relevant det egentligen är att utforska 

HR:s status genom en definition som inte speglar den uppfattning som HR-

medarbetare har av begreppet.  

 

Vår studie har bidragit med att visa på att HR-medarbetare, genom att ledsaga 

och bistå chefer, bidrar med ett strategiskt värde för organisationen. Detta stöd, 

vars syfte är att skapa möjligheter för chefer att uppnå bästa resultat för 

organisationens utveckling, är tillika det värde som tillskriver HR och dess 

medarbetare en strategisk funktion och bidrar till medarbetarnas egenupplevda 

status. Detta strategiska värde som HR bidrar med är en efterlängtad position 

som HR eftersträvat genom den transformation av yrkesgruppen som ägt rum 

sedan 1980-talet, dock har detta inte skett genom rollen som strategisk 

stödfunktion. Att HR:s utveckling söker sig till en position inom organisationer 

där makt och utökade möjligheter till att påverka och förändra tillskrivs HR är 

någonting som studiens empiri tyder på att HR-medarbetarna redan upplever sig 

ha uppnått. Detta genom det strategiska värde de innehar vilket även har ökat 

den status de upplever sig besitta.  

 

Genom att studera den transformation som HR genomgått, tillsammans med det 

resultat som denna studie genererat, visar det sig att HR:s tillvägagångsätt för att 

erhålla status skiljer sig från det tillvägagångsätt som HR-medarbetarna 

använder sig av. HR-medarbetarna finner sitt värde i relationsskapandet inom 

respektive organisation och genom det bidrag som sker bakom kulisserna i form 

av chefsstöd och utveckling. Med andra ord visar denna studie på att det finns 

en rådande tvetydighet gällande det symboliska kapitalet inom HR och dess 

medarbetare. Med detta i åtanke är transformationsfrågan, när det gäller att söka 



70 

 

efter en ökad strategisk delaktighet, irrelevant då HR-medarbetarna redan anser 

sig ha en position där de bidrar med detta värde. Den utveckling som HR-

transformationen bidrar med är i sig självt inte irrelevant, det är självfallet 

någonting som alla yrkesroller strävar efter. Däremot tycks HR fokusera mer på 

den renodlade strategiska vägen, vilket bortser ifrån den stödfunktion som HR-

medarbetarna lyfter fram som ytterst strategisk och statusgivande. En 

implikation av detta är att det blir relevant för HR att se över sin självbild och ta 

hänsyn till de som praktiskt utför yrket för att skapa en bättre helhetsbild av 

yrket och dess relation till status. 

 

Utöver det som diskuterats ovan ser vi även en praktisk implikation i form av 

hur den syn på HR som framhävts genom denna studie kan bidra till en ökad 

medvetenhet inom organisationer, men även inom utbildning av den framtida 

HR-generationen. Att lyfta fram den funktion HR besitter och aktivt framhäva 

HR:s roll som en stödfunktion, och därmed inse eller omvärdera vad som är att 

anse som strategisktarbete.  
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7. Avslutning och förslag på vidare forskning 

Tidigare studier inom denna problematik har i större utsträckning behandlat 

HR:s statusproblematik utifrån ett chefs- och funktionsperspektiv. Genom denna 

studie, där vi utforskat HR-medarbetares egenupplevda status och använt oss av 

en verktygslåda bestående av sociologiska begrepp, har vi bidragit med en ny 

infallsvinkel på problematiken gällande HR och status. Utifrån de 

frågeställningar som denna studie utgår ifrån fann vi att HR-medarbetarnas 

upplevelse av sin status och sitt strategiska värde i stor utsträckning grundar sig 

i deras subjektiva värderingar gällande status. Med andra ord är inte den 

objektiva synen på status någonting som präglar HR-medarbetarna i större grad. 

Den upplevelse som framhävs gällande strategiskt värde är i relation till den 

stödfunktion som är dominerande i deras arbetsliv, stötta chefer att utvecklas 

och bidra för att organisationen ska frodas. Gällande behovet av att öka den 

egenupplevda status som HR-medarbetarna besitter pekar studiens resultat på att 

det är en problematik som är irrelevant att behandla i detta avseende. 

Respondenterna upplever sig nämligen redan besitta en individuell status genom 

att de innehar hög grad av uppskattning från cheferna som de stöttar, vilket 

framhävs som statusgivande enligt figur 4. Om vi istället utgår från den 

traditionella statusdefinitionen som lyfts fram ovan, se figur 2, finns det däremot 

ett behov av att öka HR-medarbetarnas status, dock uppstår frågan huruvida det 

är relevant då den traditionella statusdefinitionen inte speglar individernas 

subjektiva status. 

 

Utifrån det resultat och de diskussioner som förts ovan har denna studie bidragit 

med en inblick i hur individer som arbetar med HR upplever sin status samt hur 

HR som yrkesgrupp strävar efter en strategisk position trots att de i själva verket 

redan förfogar över en sådan.  

 

Ett förslag på vidare forskning är att undersöka vilket värde den stödfunktion 

som HR generalister och specialister bidrar med. Exempelvis genom att utföra 

en fallstudie inom en organisation för att djupare se över hur stödfunktionen 

bidrar till ett strategiskt värde. Ett annat alternativ skulle vara att utföra en 

kvantitativ studie där målet är att i större utsträckning kartlägga HR och dess 

subjektiva status. För er som finner statusfenomenet i sig självt som 

intresseväckande skulle det även vara av intresse att studera vilka effekter 

innehavandet av status inom HR, alternativt bristande status, har på exempelvis 

effektivitet och välmående. 
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Bilaga 1 - Intervjumall 

Information gällande forskningsetiska principerna ges ut till respondenten. 

Syftet med studien är utforska HR-medarbetare och deras upplevelser kring sin 

status och det strategiska värde man skapar för organisationen. Genom detta 

önskar vi att bidra till HR som forskningsområde då HR-medarbetares 

upplevelser inte studerats i vidare större utsträckning. 

 

Bakgrund: 

1. Hur kommer det sig att du sökte dig till yrkesrollen som HR? 

2. Vad har du för befattning/yrkesroll? 

3. Arbetar du ensam eller i ett arbetslag? 

a) Hur ser ert arbetslag ut?  

b) Är du ensam eller delar du din befattning/yrkesroll med andra? 

4. Hur länge har du arbetat inom denna organisation?  

5. Hur länge har du arbetat inom HR? 

a) Vad arbetade du med innan du började med HR? 

6. Vilken typ av utbildningsbakgrund har du?  

7. Hur skulle du definiera HR? 

8. Upplever du att den definition du nämnde gällande HR liknar övriga 

medarbetare inom organisationens definition? 

9. Vilka typer av arbetsuppgifter har du i relation till din 

befattning/yrkesroll? 

a) Finns det en tydlig beskrivning för din befattning/yrkesroll? Om ja, 

hur ser den ut? 

10. Skulle du vilja berätta om hur en vanlig arbetsdag ser ut för dig? 

a) Vilka HR-processer arbetar du med? 

 

Status: 

1. Hur upplever du att samarbetet eller kontakten ser ut mellan dig och dina 

kollegor inom HR? 

2. Hur skulle du beskriva att samarbetet eller kontakten ser ut mellan dig 

och övriga yrkesgrupper inom organisationen? 

3. Hur upplever du att du blir bemött av övriga yrkesgrupper vid kontakt 

eller samarbete? 

a) Hur upplever du att andra inom organisationen, med samma 

befattning, blir bemötta? 



 

 

4. Upplever du att HR som funktion är uppskattad inom organisationen och 

på vilket sätt? 

a) Om inte, vad tror du att det kan bero på? 

5. Hur upplever du att HR:s processer och implementeringar tas emot av 

andra inom organisationen? 

6. Generellt när du hör ordet status, vad tänker du på då? 

7. Vad innebär status för dig i din yrkesroll?  

8. På vilket sätt tror du att status kan gynna eller hämma dina/era 

möjligheter att utföra ert arbete? 

a) Om ja, på vilket sätt? Vad gynnar er som HR?  

b) Om nej, på vilket sätt? Påverkar det er som HR? 

 

Strategiskt värde: 

Kort introduktion om HRM, PA som utvecklats till en strategisk funktion. 

1. Hur ser du på utvecklingen av HR? 

2. Upplever du att HR bör innefatta en strategisk roll och isåfall på vilket 

sätt? 

3. Hur skulle du beskriva HRM? Vad är det för dig? 

4. Generellt sett, hur skulle du definiera strategiskt värde? Vad är strategiskt 

värde för dig? 

5. Upplever du att ditt arbete inom HR bidrar med ett strategiskt värde?  

a) På vilket sätt? 

6. Hur mycket av din arbetstid arbetar du med dessa frågor? 

a) Hur mycket av detta arbete sker på daglig basis? 

b) Hur mycket av detta arbete är sker veckovis/månadsvis?  

7. Ser vi till HR-funktionen inom organisationen, hur upplever du att denna 

bidrar med ett strategiskt värde för organisationen? 

 

Om de haft tidigare erfarenhet (fråga 5a) 

1. Hur var din bild av HR under ditt tidigare arbetsliv? 

2. Upplever du att det en skillnad gällande synen på HR nu jämfört med 

dina tidigare arbetserfarenheter? 

3. Hur upplevde du statusen och det strategiska värdet i ditt tidigare HR-

yrke? 

4. Upplever du att det är likadan syn på HR och dess status i olika 

organisationer? 

 

 



 

 

Avslutande frågor: 

1. Upplever du att det finns återkommande hinder/möjligheter i din vardag 

som HR-medarbetare? Vilken typ av hinder/möjligheter och varför tror 

du att de uppkommer? 

2. Upplever du att det finns ett behov av att öka statusen inom HR som 

profession? 

a) Varför? Vad kan det bidra med? 

1. Är det någonting vi har missat som du gärna skulle vilja prata om? 

 

 

Tack för att du tog dig tid! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 2 - Missivbrev 

Hej! 

Vad roligt att du har visat intresse för att delta i vår studie. Här kommer lite 

mer information om vad studien handlar om.  

Syftet med studien är att utforska HR-medarbetares upplevelser av sin 

yrkesrolls status och det strategiska värde man skapar för organisationen. 

Genom detta ämnar studien bidra till HR som forskningsområde då HR-

medarbetares upplevelser inte studerats i vidare större utsträckning i tidigare 

forskning. 

  

De frågeställningar som vi kommer utgå ifrån är dessa: 

● Vad är HR-medarbetarnas upplevelse av status och strategiskt värde? 

● Hur upplever HR-medarbetarna att de själva och deras yrkesgrupp bidrar 

med ett strategiskt värde? 

● Finns det ett behov av att öka den status som HR-medarbetarna upplever 

sig besitta?  

 

Den bakomliggande anledningen till varför vi utför denna studie är då stor del 

av den tidigare forskning som behandlat HR och status främst är gjord utifrån 

ett HR-chefsperspektiv, alternativt utifrån HR som funktion. Med andra ord 

lyfter inte forskningen fram vikten av status för HR:s arbete utifrån ett HR-

medarbetarperspektiv.  

Intervjun kommer ta ca. 30 till 60 minuter och vid intervjutillfället kommer vi 

att be om ditt godkännande för att spela in intervjuerna. Anledningen bakom 

detta är för att skapa bra förutsättningar för vidare analys av den insamlade data. 

Den information som samlas in vid intervjutillfället kommer endast hanteras av 

oss personligen och all data kommer att hanteras med konfidentialitet. Slutligen, 

upplever du vid något tillfälle att du inte vill fortsätta ditt deltagande i studien 

har du fri möjlighet att avbryta när som helst. Studien utgår från de 

forskningsetiska principerna: Informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

Har du några övriga frågor får du mer än gärna höra av dig till oss!  

Vi ser fram emot att träffa dig för intervjun, tack på förhand!   

Hälsningar: Adam och Zacharias  


